
Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   BONDOC  VASILE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12823
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:53,00 mp (sup. 
utila:  37,86 mp), Suprafata Totala: 53; 
An anexa:2006

1

42,00 31,00 73,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:36,96 mp (sup. utila:  26
,40 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:2
006

2

76,00 57,00 133,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

74,00 205,00 279,00

T O T A L  Cladiri : 192,00 293,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 228; Suprafete: , vii:2
28,00 mp

4

15,00 12,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 338; Suprafete: , 
arabil:338,00 mp

5

37,00 26,00 63,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 416; Suprafete: , liber:326,04 
mp, ocupat:89,96 mp

262,00 204,00 466,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

167,00 452,00 619,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 481,00 694,00 1.175,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

344,00 758,00 1.102,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

745,00 402,00 1.147,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.089,00 1.160,00 2.249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.762,00 2.147,00 3.909,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   CONSTANTIN  NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  12318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 479 , 

bl.  P1 , sc.   , et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1541203400538 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 479, bl. P1, ap. 3 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:1
10,76 mp (sup. utila:  79,11 mp), 
Suprafata Totala: 111; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

34,00 8,00 42,00

T O T A L  Cladiri : 34,00 8,00 42,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

2

70,00 25,00 95,00

T O T A L  Alte Taxe : 70,00 25,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 104,00 33,00 137,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   LAZAR  JEANINA;LAZAR ALEXANDRU SORIN 
Nr. de rol nominal unic:  10869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 520B 

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 079309 , C.I.F.**) 2790830471017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
lemn fara inst.:1,00 mp (sup. utila:  0,7
1 mp), Suprafata Totala: 1; An anexa:2
008

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
lemn fara inst.:29,20 mp (sup. utila:  20
,86 mp), Suprafata Totala: 29; An 
anexa:2008

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 520, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
2192, Anexe lemn fara inst.:25,04 mp (
sup. utila:  17,89 mp), Suprafata Totala: 
25; An anexa:2008

3

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 0,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 88; Suprafete: , arabil:88,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 815; 
Suprafete: , liber:662,90 mp, ocupat:15

5
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2,10 mp
158,00 25,00 183,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55890, Parcela: 1775/3, Tarla: 48, 
Suprafata Totala: 1.444; Suprafete: , 
arabil:1.444,00 mp

6

28,00 13,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 188,00 38,00 226,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT BOXER ; CC: 
2198; Masa: 12; CP:; Seria: 0351902; 
Nr.:VF3YCAMFC11741429; Serie sasiu
: VF3YCAMFC11741429

7

885,00 140,00 1.025,00

T O T A L   : 885,00 140,00 1.025,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 885,00 140,00 1.025,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa PSI persoane fizice FN / 31.12.20
16

8

64,00 7,00 71,00

T O T A L  Alte Taxe : 64,00 7,00 71,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.148,00 185,00 1.333,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   MIHAI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 939/
14/2, Tarla: 199, Suprafata Totala: 4.90
0; Suprafete: , arabil:4.900,00 mp; 
Procent coproprietate: 25,00%

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:   OPREA  NICOLAE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 11 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:47,50 mp (sup. 
utila:  33,93 mp), Suprafata Totala: 48; 
An anexa:2006

1

24,00 9,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:44,00 mp (sup. utila:  31
,43 mp), Suprafata Totala: 44; An ct.:2
006

2

47,00 17,00 64,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

25,00 55,00 80,00

T O T A L  Cladiri : 96,00 81,00 177,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 630; Suprafete: , vii:6
30,00 mp

4

56,00 39,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 324; Suprafete: , 
arabil:324,00 mp

5

11,00 9,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 320; Suprafete: , liber:228,50 
mp, ocupat:91,50 mp

197,00 147,00 344,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

51,00 114,00 165,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 315,00 309,00 624,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.726; Suprafete: , 
arabil:8.726,00 mp

8

450,00 363,00 813,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

9

107,00 123,00 230,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 557,00 486,00 1.043,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

109,00 365,00 474,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

11

745,00 402,00 1.147,00

T O T A L  Alte Taxe : 854,00 767,00 1.621,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.822,00 1.643,00 3.465,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  :BRATU OANA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  4359223
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VETERANILOR , 

nr.  11 , bl.  M16 , sc.  4 , et.  1 , ap.  54
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 879721 , C.I.F.**) 2771111133676 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56605, Parcela: 5913, Tarla: 141, 
Suprafata Totala: 999; Suprafete: , 
arabil:999,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57806, Parcela: 59/3/10, Tarla: 145, 
Suprafata Totala: 1.429; Suprafete: , 
arabil:1.429,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 133 / 
06.01.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

3

55,00 2,00 57,00

T O T A L  Alte Taxe : 55,00 2,00 57,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 2,00 60,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  2/8 DOBRE VALENTINA; 3/8 DOBRE SAVIN-GIGI  3/8 DOBRE ANA-MARIA; 1/2 DOBRE ION 
Nr. de rol nominal unic:  14195
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/60=2500MP : 317/88-368
7 MP, Tarla: 70/2500MP : 69=3687MP, 
Suprafata Totala: 6.187; Suprafete: , 
arabil:6.187,00 mp

1 Dec /24.02.2021;

317,00 263,00 580,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2 Dec /24.02.2021;

52,00 113,00 165,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 369,00 376,00 745,00

T O T A L  (LEI  RON) : 369,00 376,00 745,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  2M PHARMA SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1670949
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ARON COTRUS , 

nr.  61 , bl.   , sc.  1 , et.  4 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 10474800 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 218, Val. 
inventar: 567.593,00 lei, Cota: 1,00%, 
Data ultimei reevaluari: 31.12.2020

1 Dec 17256/31.03.2021;

11.074,00 1.258,00 12.332,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, Val. inventar: 144.218,9
0 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 07.09.2017

2 Dec 17259/31.03.2021;

2.884,00 379,00 3.263,00

T O T A L  Cladiri : 13.958,00 1.637,00 15.595,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 218 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4484, Parcela: 3369,3
370, Tarla: CV 81, Suprafata Totala: 
427; Suprafete: , liber:404,00 mp, 
ocupat:23,00 mp

3 Dec 17256/31.03.2021;

54,00 8,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 8,00 62,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
2544642

4

840,00 101,00 941,00

Concesiuni Concesiuni lunar euro 4.87
28 euro ianuarie

5 Dec 17256/31.03.2021;

7.848,00 830,00 8.678,00

T O T A L  Concesiuni : 8.688,00 931,00 9.619,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22.700,00 2.576,00 25.276,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AACHEN DATA CONSULTING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14802
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. DRUMUL MALU 

SPART , nr.  88 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15732446 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 554, 
Parcela: 804/14, Tarla: 167, Suprafata 
Totala: 977; Suprafete: , liber:976,55 
mp

1

63,00 4,00 67,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 4,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 4,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABDUL RAHMAN NAEEM UWAID , ZHOOR R. SALMAN 
Nr. de rol nominal unic:  15804
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. P 33703 , C.I.F.**) 7700718400017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.356; Suprafete: , arabil:4.356,
00 mp

1

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1992
, Parcela: 901/7, Tarla: 188, Suprafata 
Totala: 3.613; Suprafete: , arabil:3.613,
12 mp

2

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 38,00 4,00 42,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 4,00 42,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABRUDAN  SABINA 
Nr. de rol nominal unic:  10608
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 603224; Nr.:603224; 
Serie sasiu: 603224

1

667,00 546,00 1.213,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

361,00 932,00 1.293,00

T O T A L   : 1.028,00 1.478,00 2.506,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.028,00 1.478,00 2.506,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.028,00 1.478,00 2.506,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ABRUDAN ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4359381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECT 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. CRINULUI , 

nr.  90A , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 580636 , C.I.F.**) 2850129270021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.C
ad: 59353, Nr.CarFunc: 59353, Parcela
: 192/5, Tarla: 27, Suprafata Totala: 1.2
50; Suprafete: , arabil:1.250,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 2276/07.04.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACASANDREI  TUDORINA,  NEGOITA VALENTIN, CNP1771001104974
Nr. de rol nominal unic:  134340
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2800522230924 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (sup. 
utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 32; 
An ct.:1999

1

14,00 36,00 50,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:68,00 mp (sup. 
utila:  48,57 mp), Suprafata Totala: 68; 
An ct.:2009

2

429,00 343,00 772,00

T O T A L  Cladiri : 443,00 379,00 822,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 5203,5204, Tarla: 119, 
Suprafata Totala: 300; Suprafete: , 
liber:200,00 mp, ocupat:100,00 mp

3

28,00 57,00 85,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 57,00 85,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

1.053,00 696,00 1.749,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.053,00 696,00 1.749,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.524,00 1.132,00 2.656,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACASANDREI NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  11519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. DRUMETULUI , nr. 1 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/124278 , C.I.F.**) 1721106471013 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:46,00 mp (sup. utila:  32,86 
mp), Suprafata Totala: 46; An ct.:2006

1

60,00 8,00 68,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:26,00 mp (sup. utila:  18,57 
mp), Suprafata Totala: 26; An anexa:2
000

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
000

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 66,00 8,00 74,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 0 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 300; Suprafete: , 
liber:300,00 mp

4

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 4,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00
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T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 35,00 347,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ACOSTACHIOAEI  VIOLETA-LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  2466290
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PIERSICARIEI , nr. 1 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 472987 , C.I.F.**) 2840806226753 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 206 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0201362; Nr.:V
F32M8HR0BY115297; Serie sasiu: VF3
2M8HR0BY115297

1

226,00 63,00 289,00

T O T A L   : 226,00 63,00 289,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 226,00 63,00 289,00

T O T A L  (LEI  RON) : 226,00 63,00 289,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ADAM  MARIUS ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 14 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 514447 , C.I.F.**) 1750819443018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 14, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 110/1/1, Cl. beton inst.:78,95 mp (
sup. utila:  56,39 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:26,38 mp, 
Suprafata Totala: 105; An ct.:2002

1

32,00 1,00 33,00

T O T A L  Cladiri : 32,00 1,00 33,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 1,00 33,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ADE MARK PRODCOM 
Nr. de rol nominal unic:  3886130
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 497 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 34549829 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BRP ; CC: 649; Masa: ; CP:; 
Seria: M1154056; Nr.:3JBLPAJ64JJ001
320; Serie sasiu: 3JBLPAJ64JJ001320; 
Data iesire:22.01.2021

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AFRASINEI VICTOR-LAURENTIU  AFRASINEI IOANA-LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  15002
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 274277 , C.I.F.**) 1791126430061 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AGAPI  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  11955
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 16 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 406277 , C.I.F.**) 2661106210025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 3076, Cl. lemn fara 
inst.:101,81 mp (sup. utila:  72,72 mp), 
Suprafata Totala: 102; An ct.:1990

1

0,00 9,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 9,00 9,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 3076, Parcela: 431,43
2, Tarla: 11, Suprafata Totala: 910; 
Suprafete: , liber:760,67 mp, ocupat:14
9,33 mp

2

7,00 20,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 20,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 47,00 158,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 47,00 158,00

T O T A L  (LEI  RON) : 118,00 76,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AGAPIE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1673069
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. SIBIU , nr. 33 , bl. 

Z11 , sc.  1 , et.  4 , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 379962 , C.I.F.**) 2750924212979 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1773/2, Parcela: 205/10/1, Tarla: 30
, Suprafata Totala: 1.928; Suprafete: , 
arabil:1.928,11 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1773/1, Suprafata Totala: 962; 
Suprafete: , arabil:962,19 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: AGENTIA DOMENIILOR STATULUI ,Contract de arenda nr 31/16,08,2017 pentru SC AGROSTAR 
PERIS SRL  CUI 18403332

Nr. de rol nominal unic:  2691304
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 16 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 16 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 423.250; 
Suprafete: , arabil:423.250,00 mp

1

205,00 6,00 211,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 205,00 6,00 211,00

T O T A L  (LEI  RON) : 205,00 6,00 211,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AHMAD MOHAMMAD ,  AHMAD CRINA - IRINEL, CNP 2600606100072
Nr. de rol nominal unic:  15102
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 850049 , C.I.F.**) 1570126400748 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/11, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 7.899; Suprafete: , arabil:7.899,
00 mp

1

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2583:INCHEIERE DE INTABULARE NR 
135987/08,10,2007, Parcela: 321/53, 
Tarla: 71, Suprafata Totala: 7.386; 
Suprafete: , arabil:7.386,00 mp

2

35,00 2,00 37,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 73,00 4,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 73,00 4,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBASTROIU  CRISTIAN-IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  13784
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560112400620 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.274; Suprafete: , arabil:4.274,
00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU   MARIUS FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1652584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PORUMBACU , nr. 

13 , bl.  86 , sc.  1 , et.  5 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/885498 , C.I.F.**) 1880328471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 20 Rang: IV, Zona: A, Nr.Ca
d: 51837, Anexe beton fara inst.:80,00 
mp (sup. utila:  57,14 mp), Suprafata 
Totala: 80; An anexa:2012

1

142,00 82,00 224,00

T O T A L  Cladiri : 142,00 82,00 224,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, bl. 808 Rang: V, Zona: 
B, Nr.Cad: 55450, Parcela: 1625/1, 
Tarla: 36, Suprafata Totala: 2.177; 
Suprafete: , arabil:2.177,00 mp

2

72,00 38,00 110,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, bl. 808 Rang: V, Zona: 
A, Nr.Cad: 51837, Parcela: 1060;1061, 
Tarla: 30, Suprafata Totala: 158; 
Suprafete: , liber:78,00 mp, ocupat:80,
00 mp

3

81,00 46,00 127,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 153,00 84,00 237,00

T O T A L  (LEI  RON) : 295,00 166,00 461,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  ANDREI-FLORIN ; ALBU ANDREEA-2810731430040
Nr. de rol nominal unic:  12904
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  27 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF357532 , C.I.F.**) 1800824430100 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Anexe lemn fara inst.:99,00 mp (sup. 
utila:  70,71 mp), Suprafata Totala: 99; 
An anexa:1960

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4553, 
Anexe beton fara inst.:84,00 mp (sup. 
utila:  60,00 mp), Suprafata Totala: 84; 
An anexa:1960

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, Cl. 
beton fara inst.:77,00 mp (sup. utila:  
55,00 mp), Suprafata Totala: 77; An 
ct.:1960

3

37,00 2,00 39,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1620;1621, Tarla: 36, 
Suprafata Totala: 1.171; Suprafete: , 
arabil:1.171,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

5
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BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1620;1621, Tarla: 36, 
Suprafata Totala: 836; Suprafete: , 
liber:576,00 mp, ocupat:260,00 mp

39,00 4,00 43,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 42,00 4,00 46,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MZ ; CC: 250; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 2153131; Nr.:2153131; 
Serie sasiu: 2153131

6

16,00 1,00 17,00

T O T A L   : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 1,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 224,00 13,00 237,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  CRISTINA-MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  10503
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 161 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 332512 , C.I.F.**) 2911224410048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Anexe beton 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
008

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Cl. beton fara 
inst.:95,00 mp (sup. utila:  67,86 mp), 
Suprafata Totala: 95; An ct.:2008

2

68,00 4,00 72,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Anexe lemn 
fara inst.:13,00 mp (sup. utila:  9,29 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2008

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 72,00 4,00 76,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Parcela: 3584
-3587, Tarla: 84,T 138, Suprafata 
Totala: 1.528; Suprafete: , arabil:1.528,
00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 161 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2633/1, Parcela: 3584

5
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-3587, Tarla: 84 , T 138, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:377,00 
mp, ocupat:123,00 mp

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2236
:INCHEIEREA DE RECTIFICARE NR 1364
/19,04,2005 A CERT DE MOSTENITOR 
NR 117/11,10,2004, Parcela: 602/14:IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 167995
/07,11,2008, Tarla: 147, Suprafata 
Totala: 17.451; Suprafete: , arabil:17.4
51,00 mp

6

88,00 5,00 93,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 88,00 5,00 93,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 307,00 17,00 324,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  13973
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.800; Suprafete: , 
arabil:1.800,00 mp

1

100,00 56,00 156,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

8,00 17,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 108,00 73,00 181,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.000; Suprafete: , 
arabil:2.000,00 mp

3

112,00 76,00 188,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

17,00 35,00 52,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 129,00 111,00 240,00

T O T A L  (LEI  RON) : 237,00 184,00 421,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1651604
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 161 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 668571 , C.I.F.**) 1910628471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C4 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0020274; Nr.:V
F7NC9HP0BY568779; Serie sasiu: VF7
NC9HP0BY568779

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARICICA 
Nr. de rol nominal unic:  12687
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 145 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 250491 , C.I.F.**) 2610217400465 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:75,00 mp (sup. 
utila:  53,57 mp), Suprafata Totala: 75; 
An anexa:2006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:6,25 mp (sup. 
utila:  4,46 mp), Suprafata Totala: 6; An 
anexa:2006

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton inst.:97,95 mp (sup. utila:  69,96 
mp), Suprafata Totala: 98; An ct.:2006

3

111,00 7,00 118,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:85,26 mp (sup. utila:  
60,90 mp), Suprafata Totala: 85; An 
ct.:2006

4

58,00 3,00 61,00

T O T A L  Cladiri : 176,00 10,00 186,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 920; Suprafete: , 
arabil:920,00 mp

5

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.550; Suprafete: , 
arabil:1.550,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 144; Suprafete: , 
arabil:144,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 512; Suprafete: , liber:247,54 
mp, ocupat:264,46 mp

8

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 40,00 3,00 43,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.315; Suprafete: , 
arabil:5.315,00 mp

9

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.001; Suprafete: , 
arabil:2.001,00 mp

10

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 944; Suprafete: , 
arabil:944,00 mp

11

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 3,00 44,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 71230556,; Nr.:71230
556,; Serie sasiu: 71230556,

12

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 404,00 23,00 427,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  1860127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ALEXANDRU IOAN 

CUZA , nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 438995 , C.I.F.**) 1800130410092 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
043176; Nr.:WVWZZZ3BZYP309289; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZYP309289

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  MARIUS FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1831361
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PORUMBACU , nr. 

13 , bl.  86 , sc.  1 , et.  5 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1880328471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Ca
d: 51837, Parcela: 1060;1061, Tarla: 30
, Suprafata Totala: 155; Suprafete: , 
liber:155,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: A, Nr
.Cad: 50331, Parcela: 1060,1061, Tarla
: 30, Suprafata Totala: 484; Suprafete: 
, liber:483,67 mp; Data iesire:15.12.202
1; Procent coproprietate: 33,33%

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  1633165
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  27 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510428400585 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 27 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 4228, 
Parcela: 1115/47, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.368; Suprafete: , arabil:1.368,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 19/12;217/1/53;23/20/1, Tarla: 
2;69/1;2, Suprafata Totala: 7.162; 
Suprafete: , arabil:7.162,00 mp

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 633/6/8, Tarla: 152, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/2/54, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

4

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 63,00 3,00 66,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 3,00 69,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALBU ROMICA;ALBU MARIANA;RADULESCU DIANA-MIHAELA;ALBU MARCELA;CROITORU 
CRISTINA;ALBU DANIEL;IONITA IRINA VALENTINA;ALBU ADRIANA-CORINA 

Nr. de rol nominal unic:  13000
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 6

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710617470035 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Anexe lemn fara inst.:6,0
0 mp (sup. utila:  4,29 mp), Suprafata 
Totala: 6; An anexa:1960

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:58,50 
mp (sup. utila:  41,79 mp), Suprafata 
Totala: 59; An ct.:1960

2

43,00 16,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 47,00 17,00 64,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1469, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 406; Suprafete: , vii:4
06,00 mp

3

24,00 12,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1468, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 207; Suprafete: , 
arabil:207,00 mp

4

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1457, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 459; Suprafete: , 

5
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liber:394,50 mp, ocupat:64,50 mp
93,00 31,00 124,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 122,00 44,00 166,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/78, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 4.000; Suprafete: , 
arabil:4.000,00 mp

6

85,00 30,00 115,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 85,00 30,00 115,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa PSI persoane fizice FN / 31.12.20
13

7

264,00 63,00 327,00

T O T A L  Alte Taxe : 264,00 63,00 327,00

T O T A L  (LEI  RON) : 518,00 154,00 672,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU  VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1668263
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  68 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 251803 , C.I.F.**) 2880906460011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2048
2; Nr.:UU1LR5231523034229; Serie 
sasiu: UU1LR5231523034229

1

555,00 283,00 838,00

T O T A L   : 555,00 283,00 838,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 555,00 283,00 838,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 283,00 838,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 

15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620114400250 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
317/1/2, Tarla: 69/1, Suprafata Totala: 
7.400; Suprafete: , arabil:7.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 2365/22.03.2021;

188,00 75,00 263,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 188,00 75,00 263,00

T O T A L  (LEI  RON) : 188,00 75,00 263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12910
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PANAIT CERNA , 

nr.  4 , bl.  M57 , sc.  1 , et.  7 , ap.  23
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/441652 , C.I.F.**) 1590218400553 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 26 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 1586, Tarla: 
35, Suprafata Totala: 672; Suprafete: , 
arabil:672,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 26 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 1585, Tarla: 
35, Suprafata Totala: 279; Suprafete: , 
liber:279,00 mp

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/34, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 3.349; Suprafete: , arabil:3.349,
00 mp

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/1, Tarla: 69/1, Suprafata 
Totala: 5.800; Suprafete: , arabil:5.800,
00 mp

4

28,00 3,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 77/28/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

5
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3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 47,00 4,00 51,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 5,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU MARIUS FLORIN ;  ALBU MARICICA; 
Nr. de rol nominal unic:  13024
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INV. GHEORGHE 

PETRE , nr.  145 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 254567 , C.I.F.**) 1880328471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2008

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:79,00 mp (sup. utila:  56
,43 mp), Suprafata Totala: 79; An ct.:2
008

2

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 233; Suprafete: , 
livezi:233,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 294; Suprafete: , 
arabil:294,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 488; Suprafete: , liber:368,00 
mp, ocupat:120,00 mp

5

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.800; Suprafete: , 
arabil:4.800,00 mp

6

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.126; Suprafete: , 
arabil:7.126,00 mp

7

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 57,00 3,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 223,00 13,00 236,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALBU VALERICA;MUNTEANU LACRAMIOARA;  NICOLAE FLORICA; IBA AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  14697
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670824471036 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.504; Suprafete: , arabil:1.504,
44 mp

1

66,00 35,00 101,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 35,00 101,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 35,00 101,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALDEA  NICULAE; ALDEA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14027
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521009400346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 214/1/14, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 2.230; Suprafete: , arabil:2.230,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1843042
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2860717471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1360; Masa
1600; CP:; Seria: 0450197; Nr.:045019
7; Serie sasiu: 0450197

1

167,00 34,00 201,00

T O T A L   : 167,00 34,00 201,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 167,00 34,00 201,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R18/0386195 / 31.
07.2018

2 R18/0386195/

250,00 0,00 250,00

Amenzi buget local PIFX/0144224 / 09.
09.2017

3 PIFX/0144224/

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 540,00 0,00 540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 707,00 34,00 741,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1493611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/122920 , C.I.F.**) 1730930470018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA ; CC: 652; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 543184; Nr.:54
3184; Serie sasiu: 543184

1

64,00 7,00 71,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 4T89631; Nr.:
WF0HXXTTFH4T89631; Serie sasiu: 
WF0HXXTTFH4T89631

2

2.066,00 231,00 2.297,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1968
; Masa: 2000; CP:; Seria: 065407; Nr.:T
MBGE61Z172054521; Serie sasiu: 
TMBGE61Z172054521

3

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DUCATO CUMP DE LA 
ALECOM ; CC: 2287; Masa: 12; CP:; 
Seria: 0807930; Nr.:ZFA250000014687
50; Serie sasiu: ZFA25000001468750

4

780,00 87,00 867,00

T O T A L   : 3.300,00 369,00 3.669,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.300,00 369,00 3.669,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi IF 0010846 / 21.03.20205 0010846/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie / 01.01.20006 /
1.180,00 0,00 1.180,00

Amenzi de circulatie PIFX /0076289 / 
29.08.2016

7 PIFX /0076289/

750,00 0,00 750,00

Amenzi de circulatie PCSX/023135 / 018 PCSX/023135/
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.10.2016
250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie CP /8834370 / 03.
04.2015

9 CP /8834370/

195,00 0,00 195,00

Amenzi de circulatie PH/00002996 / 07.
07.2014

10 PH/00002996/PV

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.630,00 0,00 2.630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.930,00 369,00 6.299,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU SABIN 
Nr. de rol nominal unic:  337867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 467 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/276346 , C.I.F.**) 1861113471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1388; Masa: 
1600; CP:; Seria: 31010304; Nr.:WOLO
SAF07Y4204999; Serie sasiu: 
WOLOSAF07Y4204999

1

48,00 27,00 75,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU HONDA ; CC: 
998; Masa: 1600; CP:; Seria: 2204554; 
Nr.:JH2SC57A26M203900; Serie sasiu: 
JH2SC57A26M203900

2

40,00 24,00 64,00

T O T A L   : 88,00 51,00 139,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 88,00 51,00 139,00

T O T A L  (LEI  RON) : 88,00 51,00 139,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALECU STEFAN DRAGOS ;  ALECU VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  15138
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710903470031 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara inst.:1
57,60 mp (sup. utila:  112,57 mp), 
Suprafata Totala: 158; An ct.:2010

1

107,00 17,00 124,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara inst.:1
57,60 mp (sup. utila:  112,57 mp), 
Suprafata Totala: 158; An ct.:2010

2

107,00 160,00 267,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

3

0,00 280,00 280,00

T O T A L  Cladiri : 214,00 457,00 671,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 180; Suprafete: , arabil:180,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 620; Suprafete: , 
liber:462,40 mp, ocupat:157,60 mp

5

73,00 29,00 102,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 29,00 105,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOINAR - MOTORETA ; CC: 
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 8901765; 
Nr.:8901765; Serie sasiu: 8901765

6

13,00 1,00 14,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 229; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 7K054374; Nr.:
7K054374; Serie sasiu: 7K054374

7

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 352176; Nr.:352176; 
Serie sasiu: 352176

8

200,00 463,00 663,00

T O T A L   : 229,00 465,00 694,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 229,00 465,00 694,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

180,00 345,00 525,00

T O T A L  Alte Taxe : 180,00 345,00 525,00

T O T A L  (LEI  RON) : 699,00 1.296,00 1.995,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.141; Suprafete: , arabil:2.141,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRESCU  VERONICA-ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  2458103
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KL 474342 , C.I.F.**) 2740828510021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56885, Parcela: 557/36;557/37;557/38/
1, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRESCU FLORINEL DANUT 
Nr. de rol nominal unic:  15084
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. 13 SEPTEMBRIE , 

nr.  106 , bl.  50 , sc.  1 , et.  6 , ap.  18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/509601 , C.I.F.**) 1680717151797 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/46, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/52, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 3.700; Suprafete: , arabil:3.700,00 mp

2

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/53, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 2.900; Suprafete: , arabil:2.900,00 mp

3

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/48, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/55, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,00 mp

5

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/49, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 2.200; Suprafete: , arabil:2.200,00 mp

6
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11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 4.100; Suprafete: , 
arabil:4.100,00 mp

7

20,00 1,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 100,00 5,00 105,00

T O T A L  (LEI  RON) : 100,00 5,00 105,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALEXANDRESCU OVIDIU;ALEXANDRESCU AURELIA; PARLEA RODICA-CONSTANTA; ;POPA 
RUXANDRA;CREATA MIRUNA; CRACIUNESCU DANA; NESTIANU-BEU SERBAN 

Nr. de rol nominal unic:  14085
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400802296181 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 
1059/12, Tarla: 29, Suprafata Totala: 1.
500; Suprafete: , arabil:1.500,00 mp

1

25,00 39,00 64,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 39,00 64,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 640/
15, Tarla: 154, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

2

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 594/
20, Tarla: 145, Suprafata Totala: 31.45
0; Suprafete: , arabil:31.450,00 mp

3

159,00 10,00 169,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 177,00 11,00 188,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 50,00 252,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  2897596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 298802 , C.I.F.**) 2871126324819 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET ; CC: 1206; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 078168kc3; Nr.
:KL1SF48DJ9W056561; Serie sasiu: 
KL1SF48DJ9W056561

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12582
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 31 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1600401400444 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:58,82 mp (sup. utila:  
42,01 mp), Suprafata Totala: 59; An 
ct.:2006

2

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 42,00 4,00 46,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 431; Suprafete: , 
arabil:431,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 297; Suprafete: , liber:214,18 
mp, ocupat:82,82 mp

4

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 792832; Nr.:808316; 
Serie sasiu: 808316; Data iesire:06.08.
2018

5

388,00 333,00 721,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRABANT 601 ; CC: 595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1729570; Nr.:3
601247; Serie sasiu: 3601247; Data 
iesire:06.08.2018

6

85,00 143,00 228,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 58
; Masa: 1600; CP:; Seria: 661263; Nr.:6
74634; Serie sasiu: 674634; Data 
iesire:06.08.2018

7

28,00 38,00 66,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

8

0,00 32,00 32,00

T O T A L   : 501,00 546,00 1.047,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 501,00 546,00 1.047,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

9

139,00 11,00 150,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 11,00 150,00

T O T A L  (LEI  RON) : 702,00 563,00 1.265,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  2198843
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1861129471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA CARAVAN ; 
CC: 1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 20A
T6543; Nr.:W0L0TGF3532161531; 
Serie sasiu: W0L0TGF3532161531

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  IOANA SI NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  14332
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.590; Suprafete: , 
arabil:2.590,00 mp

1

133,00 90,00 223,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

21,00 44,00 65,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 154,00 134,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 134,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  MARIUS IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1655591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 14 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1910301471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA RAPID ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: X35116; Nr.:TM
BAL6NH0E4010721; Serie sasiu: 
TMBAL6NH0E4010721

1

127,00 15,00 142,00

T O T A L   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 15,00 142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12906
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 34 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 546142 , C.I.F.**) 1620302400386 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI, nr. 34 Rang: V, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:64,00 mp (
sup. utila:  45,71 mp), Suprafata Totala: 
64; An ct.:1940

1

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 28,00 3,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 28,00 3,00 31,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXANDRU CONSTANTIN  ;ALEXANDRU MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  14595
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 28 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 936; Suprafete: , 
arabil:936,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.664; Suprafete: , 
arabil:1.664,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALEXANDRU CONSTANTIN, CNP1440512400016; ALEXANDRU MARIUS-CRISTIAN,CNP170121842
4512;ALEXANDRU (fosta GHEORGHEASA) DORA-INES,CNP2730821424524

Nr. de rol nominal unic:  11501
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 

140 , bl.  D18 , sc.  C , et.  1 , ap.  34
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

11,00 0,00 11,00

T O T A L  Alte Taxe : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  AMORINA 
Nr. de rol nominal unic:  13655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.667; Suprafete: , arabil:6.666,
60 mp

1

32,00 3,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.800; Suprafete: , arabil:3.800,
00 mp

2

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 50,00 5,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 5,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  GEANINA - ANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  2194176
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 7; 
Suprafete: , liber:7,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  MIRCEA;MARIN ELENA;  ALEXE CRISTIAN,ALEXE  VIOREL, 
Nr. de rol nominal unic:  10937
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 13.315; Suprafete: , arabil:13.3
15,00 mp

1

67,00 4,00 71,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 67,00 4,00 71,00

T O T A L  (LEI  RON) : 67,00 4,00 71,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALEXE  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  14538
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. EMIL GIRLEANU , 

nr.  13 , bl.  A9 , sc.  1 , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1391010400392 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
58461, Parcela: 999/6, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 40.200; Suprafete: , 
arabil:40.200,00 mp; Data iesire:04.03.
2020

1

92,00 14,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 996/
3, Tarla: 217, Suprafata Totala: 3.131; 
Suprafete: , arabil:3.131,00 mp

2

72,00 10,00 82,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 164,00 24,00 188,00

T O T A L  (LEI  RON) : 164,00 24,00 188,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ALEXE ION, STAN ELENA,VASILE DANIELA ,ALEXE VASILE ALEXE MARCEL,VOICILA TATIANA-GE
ANINA 

Nr. de rol nominal unic:  15197
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 196791 , C.I.F.**) 2770731471011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2008

1 Dec /25.05.2021;

41,00 31,00 72,00

T O T A L  Cladiri : 41,00 31,00 72,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 285; Suprafete: , arabil:285,00 
mp

2 Dec /25.05.2021;

41,00 29,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 603; Suprafete: , liber:585,00 
mp, ocupat:18,00 mp

3 Dec /25.05.2021;

431,00 357,00 788,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 472,00 386,00 858,00

T O T A L  (LEI  RON) : 513,00 417,00 930,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ALMAR SPEED SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2399548
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA 
SCHWARZMULLER ; CC: ; Masa: 
39000; CP:; Nr.:VABJS1339BH305504; 
Serie sasiu: VABJS1339BH305504

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: uk rema ; CC: ; Masa: 1400; 
CP:; Seria: -; Nr.:sgds098sww009662
4; Serie sasiu: sgds098sww0096624

2

36,00 1,00 37,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ CARGOBULL ; CC
; Masa: 39000; CP:; Seria: -; Nr.:WSM0
0000005106321; Serie sasiu: WSM000
00005106321

3

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: -; Nr.:WFM00000005
040940; Serie sasiu: WFM0000000504
0940

4

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 228,00 13,00 241,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 228,00 13,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 228,00 13,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMARGHIOALEI ELENA ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359225
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. RAMURI TEI , nr. 

29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RR nr. 782438 , C.I.F.**) 2820926420012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI Rang: V, Zona: B, 
Nr.Cad: 50876, Nr.CarFunc: 50876, 
Parcela: 1180, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 960; Suprafete: , arabil:960,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 283/15.01.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMARIEI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 34 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390915335021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2006

1

4,00 1,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 1,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , arabil:281,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 354; Suprafete: , liber:336,00 
mp, ocupat:18,00 mp

3

17,00 8,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 8,00 26,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.300; Suprafete: , arabil:11.30
0,00 mp

4

54,00 19,00 73,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 54,00 19,00 73,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

233,00 120,00 353,00

T O T A L  Alte Taxe : 233,00 120,00 353,00

T O T A L  (LEI  RON) : 309,00 148,00 457,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AMBER PERIS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25582079 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN JETTA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 848175; 
Nr.:WVWZZZ16ZVM006514; Serie 
sasiu: WVWZZZ16ZVM006514

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 316841; Nr.:TM
BPF16YX64636944; Serie sasiu: 
TMBPF16YX64636944

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
1998; Masa: 2000; CP:; Seria: 
10041164; Nr.:WDB2100351A437935; 
Serie sasiu: WDB2100351A437935

3

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN TGX ; CC: 12419; 
Masa: 18; CP:; Seria: 51534102013412
; Nr.:WMA06XZZ6DM619308; Serie 
sasiu: WMA06XZZ6DM619308

4

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 12419; Masa: 18; 
CP:; Seria: 51540211634024; Nr.:WMA
05XZZ8FM669178; Serie sasiu: WMA0
5XZZ8FM669178

5

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA ; CC: 3; 
Masa: 39000; CP:; Seria: WSMS60800
00520854; Nr.:WSMS6080000520854; 
Serie sasiu: WSMS6080000520854

6
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73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL SPKH24 ; CC: 0; 
Masa: 35000; CP:; Nr.:WK0SPKH24Y0
754419; Serie sasiu: WK0SPKH24Y07
54419

7

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:WK0S0002400048055; 
Serie sasiu: WK0S0002400048055

8

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:WK0SN0024Y0765287
; Serie sasiu: WK0SN0024Y0765287; 
Data iesire:27.01.2022

9

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOGEL ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:WKSN0024Y0765251; 
Serie sasiu: WKSN0024Y0765251; 
Data iesire:27.01.2022

10

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHIMTZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WS
M00000003052876; Serie sasiu: WSM
00000003052876

11

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WS
M00000003057809; Serie sasiu: WSM
00000003057809

12

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Seria: -; Nr.:WSMS698000
0512442; Serie sasiu: WSMS69800005
12442

13

73,00 4,00 77,00

T O T A L   : 2.220,00 129,00 2.349,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.220,00 129,00 2.349,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.220,00 129,00 2.349,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCA  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  12343
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 

15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680715470042 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:168,00 mp 
(sup. utila:  120,00 mp), Suprafata 
Totala: 168; An ct.:1999

1

223,00 25,00 248,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Locuinta subsol/mansarda:17
9,00 mp (sup. utila:  127,86 mp), 
Suprafata Totala: 179; An anexa:1999

2

300,00 34,00 334,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:59,00 
mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An anexa:1999

3

23,00 3,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:59,00 
mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An anexa:1999

4

23,00 3,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:36,00 
mp (sup. utila:  25,71 mp), Suprafata 
Totala: 36; An anexa:1999

5

14,00 1,00 15,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:31,00 
mp (sup. utila:  22,14 mp), Suprafata 
Totala: 31; An anexa:1999

6

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Cladiri : 589,00 66,00 655,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 957, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 808; Suprafete: , 
liber:514,00 mp, ocupat:294,00 mp

7

76,00 10,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 15 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 957, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 232; Suprafete: , 
arabil:232,00 mp

8

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 78,00 10,00 88,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 999; 
Masa: 1600; CP:; Seria: R017670; Nr.:U
U1L5220661665610; Serie sasiu: UU1
L5220661665610

9

80,00 9,00 89,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 88246009; Nr.:88246
009; Serie sasiu: 88246009

10

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 470,00 53,00 523,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 470,00 53,00 523,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

11

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.355,00 152,00 1.507,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCA  CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  2428947
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 549213 , C.I.F.**) 1690721151823 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 86825852; Nr.:WBAB
S72060PR55222; Serie sasiu: WBABS
72060PR55222

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANCUTA IOANA;  CIOCOI MIHAITA-1760401414516
Nr. de rol nominal unic:  12030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 622 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2710127470042 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:85,00 mp (sup. utila:  60,71 mp), 
Suprafata Totala: 85; An ct.:2006

1

296,00 75,00 371,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:85,00 mp (sup. utila:  60,71 mp), 
Suprafata Totala: 85; An ct.:2006

2

296,00 75,00 371,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

333,00 679,00 1.012,00

T O T A L  Cladiri : 925,00 829,00 1.754,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.305; Suprafete: , arabil:1.305,
00 mp

4

40,00 14,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 282; Suprafete: , liber:197,00 
mp, ocupat:85,00 mp

5

68,00 19,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6
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33,00 70,00 103,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 141,00 103,00 244,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

187,00 373,00 560,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8

622,00 184,00 806,00

T O T A L  Alte Taxe : 809,00 557,00 1.366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.875,00 1.489,00 3.364,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ANDREESCU DUMITRU CNP 1280408390671:ANDREESCU VASILICA CNP 2261101390678
:ANDREESCU CRISTINA ANGELA : ANDREESCU STEFANIA 

Nr. de rol nominal unic:  14474
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. STEFAN CEL 

MARE , nr.  44 , bl.  33A , sc.  2 , et.   , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640302400191 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
TITLU DE PROPRIETATE NR  61116/31
7,2002, Parcela: 1034/1, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 30.000; Suprafete: , 
arabil:30.000,00 mp

1

1.493,00 891,00 2.384,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

242,00 443,00 685,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.735,00 1.334,00 3.069,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.735,00 1.334,00 3.069,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ALEXANDRINA 
Nr. de rol nominal unic:  13152
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 169,00 420,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 80,00 120,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 249,00 540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 249,00 540,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 mp), 
Suprafata Totala: 18; An ct.:2006

1

41,00 25,00 66,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 47,00 66,00

T O T A L  Cladiri : 60,00 72,00 132,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.265; Suprafete: , arabil:1.265,
00 mp

3

77,00 42,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 122; Suprafete: , liber:104,00 
mp, ocupat:18,00 mp

4

82,00 54,00 136,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

48,00 115,00 163,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 207,00 211,00 418,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

231,00 517,00 748,00

T O T A L  Alte Taxe : 231,00 517,00 748,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 498,00 800,00 1.298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  12081
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 5 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620531400311 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:50,00 mp (sup. 
utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 50; 
An ct.:1999

1

66,00 9,00 75,00

T O T A L  Cladiri : 66,00 9,00 75,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 848;850, Tarla: 23, 
Suprafata Totala: 226; Suprafete: , 
liber:176,00 mp, ocupat:50,00 mp

2

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPERANTEI, nr. 5 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 848;850, Tarla: 23, 
Suprafata Totala: 210; Suprafete: , 
arabil:210,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 3,00 27,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.732; Suprafete: , arabil:2.732,
00 mp

4

26,00 4,00 30,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 4,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

5

218,00 23,00 241,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 086121 / 08.09.20216 086121/PV

600,00 0,00 600,00

Alte amenzi PIFY 111722 / 08.09.20217 111722/PV
500,00 0,00 500,00

Alte amenzi PIFY 092662 / 16.03.20218 092662/PV
200,00 0,00 200,00

Alte amenzi / 16.03.20219 /PV
200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local PIFX/00265 / 20.03.
2017

10 PIFX/00265/

2.174,00 0,00 2.174,00

T O T A L  Alte Taxe : 3.892,00 23,00 3.915,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.008,00 39,00 4.047,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  11508
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:59,54 mp (sup. utila:  42,53 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

1

27,00 4,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 4,00 31,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , liber:201,40 
mp, ocupat:59,54 mp

2

23,00 3,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 3,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

3

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 268,00 30,00 298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1487175
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 61 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/368901 , C.I.F.**) 2841012460116 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1927
/1, Parcela: 567/152, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
arabil:593,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ELENA; GEREA IOANA;  BADEA STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  15712
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 906/
28, Tarla: 90, Suprafata Totala: 2.091; 
Suprafete: , arabil:2.091,00 mp

1

105,00 69,00 174,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 105,00 69,00 174,00

T O T A L  (LEI  RON) : 105,00 69,00 174,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  GEORGE-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1656686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 77 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 368902 , C.I.F.**) 1851112471350 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:205,30 mp (sup. 
utila:  146,64 mp), Suprafata Totala: 
205; An ct.:2018

1

147,00 9,00 156,00

T O T A L  Cladiri : 147,00 9,00 156,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55858, Parcela: 2589;
2590;2591;2594;2595, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 850; Suprafete: , 
arabil:850,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55858, Parcela: 2589;
2591;2591;2594;2595, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 595; Suprafete: , vii:5
95,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 11157 
/ 03.12.2018

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 263,00 14,00 277,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12051
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 596 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2320922400920 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:23,40 mp (sup. utila:  16,71 
mp), Suprafata Totala: 23; An anexa:2
006

1

12,00 4,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:62,00 mp (sup. utila:  44,29 mp), 
Suprafata Totala: 62; An ct.:2006

2

77,00 27,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 31,00 120,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 321; Suprafete: , arabil:321,00 
mp

3

32,00 17,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 422; Suprafete: , liber:336,60 
mp, ocupat:85,40 mp

4

113,00 38,00 151,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 145,00 55,00 200,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

5

113,00 33,00 146,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 113,00 33,00 146,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

694,00 206,00 900,00

T O T A L  Alte Taxe : 694,00 206,00 900,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.041,00 325,00 1.366,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10040
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  19 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 174515 , C.I.F.**) 1451025400379 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
21, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:10,00 
mp (sup. utila:  7,14 mp), Suprafata 
Totala: 10; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
21, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:93,08 mp (s
up. utila:  66,49 mp), Suprafata Totala: 
93; An ct.:2006

2

22,00 12,00 34,00

T O T A L  Cladiri : 23,00 12,00 35,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 246; Suprafete: , arabil:246,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
21 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
1.118; Suprafete: , liber:1.014,92 mp, 
ocupat:103,08 mp

4

72,00 32,00 104,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 32,00 105,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

294,00 76,00 370,00
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T O T A L  Alte Taxe : 294,00 76,00 370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 120,00 510,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 084123 , C.I.F.**) 2891025070080 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:88,04 mp (
sup. utila:  62,89 mp), Suprafata Totala: 
88; An ct.:2020

1

60,00 4,00 64,00

T O T A L  Cladiri : 60,00 4,00 64,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53567, Parcela: 5384;
5385;5386;5387, Tarla: 127, Suprafata 
Totala: 574; Suprafete: , liber:485,96 
mp, ocupat:88,04 mp

2

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2019

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 198,00 11,00 209,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  MARIO - CONSTANTINESCU 
Nr. de rol nominal unic:  10656
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1600930400032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.300; Suprafete: , arabil:4.300,
00 mp

1

22,00 2,00 24,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  11968
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , 

bl.  5 , sc.   , et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1691016470065 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:68,33 mp (sup. utila:  48,81 
mp), Suprafata Totala: 68; An ct.:2006

1

121,00 55,00 176,00

T O T A L  Cladiri : 121,00 55,00 176,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

387,00 157,00 544,00

T O T A L  Alte Taxe : 387,00 157,00 544,00

T O T A L  (LEI  RON) : 508,00 212,00 720,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RALUCA 
Nr. de rol nominal unic:  1948585
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  5 , sc.   , et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/449574 , C.I.F.**) 2750426411519 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SANDERO ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: UD37134; Nr.:
UU1BSDAFF39811480; Serie sasiu: UU
1BSDAFF39811480

1

192,00 30,00 222,00

T O T A L   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 30,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RAMONA ANA- MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1950478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 51-53

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 654781 , C.I.F.**) 6010314471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA; CC: 1422; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 244741; Nr.:TMB
AE25J883042235; Serie sasiu: TMBAE
25J883042235

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  RODICA LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1802273
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 592 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 127649 , C.I.F.**) 2690301151821 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: R352474; Nr.:R35247
4; Serie sasiu: R352474

1

167,00 32,00 199,00

T O T A L   : 167,00 32,00 199,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 167,00 32,00 199,00

T O T A L  (LEI  RON) : 167,00 32,00 199,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI  VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  2632627
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 51 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760812471023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ZAFIRA ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:W0L0TGF751214
5420; Serie sasiu: W0L0TGF75121454
20

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ANDREI ADRIAN;ANDREI MIHAELA ;( ANDREI ELENA-drept de abitatie viagera2/8 teren,10/16
constructii 

Nr. de rol nominal unic:  12050
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 598 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720828471014 , tel./fax -- , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:16,19 mp (sup. utila:  11,56 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,59 mp (sup. utila:  8,99 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2006

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:90,83 mp (sup. utila:  64,88 
mp), Suprafata Totala: 91; An ct.:2006

3

40,00 5,00 45,00

T O T A L  Cladiri : 44,00 5,00 49,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 283; Suprafete: , arabil:282,51 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona
: C, Suprafata Totala: 527; Suprafete: , 
liber:407,36 mp, ocupat:119,61 mp

5
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50,00 6,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 6,00 58,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.857; Suprafete: , arabil:4.857,
00 mp

6

44,00 6,00 50,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 44,00 6,00 50,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

328,00 34,00 362,00

T O T A L  Alte Taxe : 328,00 34,00 362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 468,00 51,00 519,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  191927
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIOLPANI , satul/sectorul PISCU , str. BISERICII , nr. 16 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/119031 , C.I.F.**) 2670824471036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51035, Parcela: 847/5/2;847/6;847/6/1, 
Tarla: 173, Suprafata Totala: 1.498; 
Suprafete: , arabil:1.498,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51038-COPROPRIETAR, Parcela: 847/5
/2;847/6;847/6/1, Tarla: 173, Suprafata 
Totala: 62; Suprafete: , arabil:62,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 6 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria BC nr. 343805 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.000; Suprafete: , arabil:8.000,
00 mp

1

75,00 9,00 84,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 75,00 9,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 75,00 9,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1768341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 598 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/218946 , C.I.F.**) 2760731471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 1599; Masa: 
1600; CP:; Seria: 408100; Nr.:KMHHN6
1BP3U078167; Serie sasiu: KMHHN61
BP3U078167; Data iesire:06.01.2022

1

127,00 15,00 142,00

T O T A L   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 15,00 142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI PETRE -defunct 
Nr. de rol nominal unic:  10630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 177862 , C.I.F.**) 2510701400731 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.705; Suprafete: , arabil:2.705,
00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI VICTOR DANIEL  ;ANDREI STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  10221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 61 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1610112400300 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDREI VIORICA  MARCOSANU VIRGINIA 
Nr. de rol nominal unic:  15298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2530312400860 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 205,00 456,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

58,00 136,00 194,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 309,00 341,00 650,00

T O T A L  (LEI  RON) : 309,00 341,00 650,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRIESCU MARIA-ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359739
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 2 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  PETRE ANTONESCU , nr.  6 , bl.  28 , sc.  1 , et.  1 , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2890715030048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
16 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57843, 
Suprafata Totala: 755; Suprafete: , 
arabil:755,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONACHE ALINA ,  ANDRONACHE GHIORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15114
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 449122 , C.I.F.**) 2760818131213 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.782; Suprafete: , arabil:1.782,
00 mp

1

70,00 27,00 97,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 70,00 27,00 97,00

T O T A L  (LEI  RON) : 70,00 27,00 97,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE  FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11796
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55939, Parcela: 868/7, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 1.008; Suprafete: , 
arabil:1.008,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/
7, Tarla: 179, Suprafata Totala: 3.495; 
Suprafete: , arabil:3.495,00 mp

2

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE  VLAD 
Nr. de rol nominal unic:  1660030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , 

bl.  1 , sc.   , et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1820208410012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2402
5; Nr.:UU1R5231523039207; Serie 
sasiu: UU1R5231523039207

1

555,00 343,00 898,00

T O T A L   : 555,00 343,00 898,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 555,00 343,00 898,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 343,00 898,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANDRONE GHEORGHE;;  -CERTIFICAT DE GREFA JUD. BUFTEA , DOSAR CIVIL NR. 701/24.01.2011
Nr. de rol nominal unic:  13271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 035621 , C.I.F.**) 1790201471044 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.631; Suprafete: , arabil:7.631,
43 mp

1

319,00 213,00 532,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

23,00 6,00 29,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 342,00 219,00 561,00

T O T A L  (LEI  RON) : 342,00 219,00 561,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANECULOAIE SORIN STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  15496
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. APUSULUI , nr. 

29 , bl.  N19 , sc.  1 , et.  5 , ap.  18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750424390695 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7:Cota de 3,775% din totalul 
de 2608mp apartin coproprietarului 
ANECULOAIE SORIN STEFAN, 
Suprafata Totala: 98; Suprafete: , 
arabil:98,44 mp

1

9,00 4,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7:Cota de 4,430% din totalul 
de 2608 mp apartin coproprietarei 
POPA GEORGETA, Suprafata Totala: 
116; Suprafete: , arabil:115,53 mp; 
Data iesire:21.01.2014

2

3,00 3,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/1/2:apartine proprietarului 
ANECULOAIE SORIN - STEFAN, 
Suprafata Totala: 528; Suprafete: , 
liber:528,00 mp

3

159,00 52,00 211,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/1/2 apartine proprietarului 
ANECULOAIE SORIN -STEFAN, 
Suprafata Totala: 272; Suprafete: , 
arabil:272,00 mp

4

19,00 9,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 190,00 68,00 258,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 190,00 68,00 258,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ADRIAN - COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  1612763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780821471022 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CASE ; CC: 3928; Masa: ; 
CP:; Nr.:DBD0010577; Serie sasiu: 
DBD0010577

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  10956
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 470 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360501400730 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Wartburg ; CC: 993; Masa: 
1600; CP:; Seria: 071597; Nr.:071597; 
Serie sasiu: 071597

1

473,00 395,00 868,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

133,00 293,00 426,00

T O T A L   : 606,00 688,00 1.294,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 606,00 688,00 1.294,00

T O T A L  (LEI  RON) : 606,00 688,00 1.294,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 13 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500420400665 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30
,00 mp), Suprafata Totala: 42; An ct.:2
006

1

88,00 53,00 141,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 100,00 140,00

T O T A L  Cladiri : 128,00 153,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V
, Zona: B, Parcela: 412, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 171; Suprafete: , vii:1
71,00 mp

3

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V
, Zona: B, Parcela: 409,410, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 2.710; Suprafete: , 
arabil:2.710,00 mp

4

99,00 56,00 155,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V
, Zona: B, Parcela: 413, Tarla: 13, 
Suprafata Totala: 168; Suprafete: , 
liber:126,00 mp, ocupat:42,00 mp

5

309,00 262,00 571,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

309,00 746,00 1.055,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 728,00 1.071,00 1.799,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. GRADINEI, nr. 13 Rang: V
, Zona: B, Parcela: 53/11, Tarla: 3, 
Suprafata Totala: 3.260; Suprafete: , 
arabil:3.260,00 mp

7

168,00 107,00 275,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 168,00 107,00 275,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

334,00 663,00 997,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.079,00 967,00 2.046,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.103,00 2.298,00 4.401,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  14289
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CRANGULUI , nr. 11 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.990; Suprafete: , 
arabil:5.990,00 mp

1

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 29,00 3,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 3,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  FLOAREA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11319
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3256,3257,3258, Tarla: 78, Suprafata 
Totala: 971; Suprafete: , vii:971,00 mp

1

84,00 44,00 128,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3256,3257,3258, Tarla: 78, Suprafata 
Totala: 216; Suprafete: , arabil:216,00 
mp

2

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3256,3257,3258, Tarla: 78, Suprafata 
Totala: 728; Suprafete: , liber:728,00 
mp

3

528,00 350,00 878,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

99,00 188,00 287,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 722,00 589,00 1.311,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 866/
27, Tarla: 207, Suprafata Totala: 5.185; 
Suprafete: , arabil:5.185,00 mp

5

280,00 179,00 459,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
87,00 163,00 250,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 367,00 342,00 709,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.089,00 931,00 2.020,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:71,40 mp (sup. utila:  
51,00 mp), Suprafata Totala: 71; An 
ct.:2006

1

140,00 23,00 163,00

T O T A L  Cladiri : 140,00 23,00 163,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 460; Suprafete: , 
liber:388,60 mp, ocupat:71,40 mp

2

64,00 10,00 74,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 460; Suprafete: , 
arabil:460,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 67,00 10,00 77,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 526,00 80,00 606,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2204021
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560811400690 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 74/20, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 2.120; Suprafete: , arabil:2.120,
00 mp

1

48,00 18,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:28.03.2016

2

93,00 185,00 278,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 141,00 203,00 344,00

T O T A L  (LEI  RON) : 141,00 203,00 344,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ILIE-defunct ; 
Nr. de rol nominal unic:  12584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 43 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,00 mp (sup. 
utila:  6,43 mp), Suprafata Totala: 9; An 
anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:44,57 mp (sup. utila:  
31,84 mp), Suprafata Totala: 45; An 
ct.:2006

2

296,00 187,00 483,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

121,00 286,00 407,00

T O T A L  Cladiri : 428,00 480,00 908,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.415; Suprafete: , 
arabil:2.415,00 mp

4

106,00 63,00 169,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 18,00 18,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 106,00 81,00 187,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

326,00 640,00 966,00
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Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.071,00 944,00 2.015,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.605,00 1.505,00 3.110,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13204
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.300; Suprafete: , arabil:12.3
00,00 mp

1

662,00 424,00 1.086,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

105,00 198,00 303,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 767,00 622,00 1.389,00

T O T A L  (LEI  RON) : 767,00 622,00 1.389,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IONELA NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  15799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2820311471343 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  2500420
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 23 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1880528471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1686; Masa: 
2000; CP:; Seria: 0077285; Nr.:W0L0T
GF48Y5330081; Serie sasiu: W0L0TG
F48Y5330081

1

351,00 40,00 391,00

T O T A L   : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 351,00 40,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  LAURA -MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1784613
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 12 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 344382 , C.I.F.**) 2931215471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 514069; Nr.:V
SSZZZ1PZ8R039348; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZ8R039348

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  LUCRETIA 
Nr. de rol nominal unic:  4043298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2410709400700 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 301/45, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 319/21, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/1/20, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 7.105; Suprafete: , arabil:7.105,
00 mp; Data iesire:29.12.2020

3

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12595
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21
,43 mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:2
006

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  2218665
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 12 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770530471028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1299; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 6B35428; Nr.:
WF0HXXGAJH6B35428; Serie sasiu: 
WF0HXXGAJH6B35428

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  12638
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 15 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:35,20 mp (sup. utila:  25
,14 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:2
006

2

74,00 45,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

24,00 57,00 81,00

T O T A L  Cladiri : 109,00 109,00 218,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.193; Suprafete: , 
arabil:2.193,00 mp

4

85,00 47,00 132,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 369; Suprafete: , liber:323,80 
mp, ocupat:45,20 mp

5

244,00 149,00 393,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
115,00 258,00 373,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 444,00 454,00 898,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.728; Suprafete: , 
arabil:5.728,00 mp

7

291,00 188,00 479,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

90,00 189,00 279,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 381,00 377,00 758,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

296,00 553,00 849,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

10

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.041,00 857,00 1.898,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.975,00 1.797,00 3.772,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  12591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 12 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/188402 , C.I.F.**) 1711001151781 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:12,25 mp (sup. 
utila:  8,75 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:43,20 mp (sup. utila:  30
,86 mp), Suprafata Totala: 43; An ct.:2
006

2

10,00 10,00 20,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 10,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 84; Suprafete: , vii:84
,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.769; Suprafete: , 
arabil:1.769,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 476; Suprafete: , liber:420,55 
mp, ocupat:55,45 mp

5

31,00 3,00 34,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD KA ; CC: 1297; Masa: 
1600; CP:; Seria: YA81358; Nr.:WFOB
XXWPRBYA81358; Serie sasiu: 
WFOBXXWPRBYA81358

6

99,00 58,00 157,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: 264724; Nr.:VSSZZZ
6LZ3R204643; Serie sasiu: VSSZZZ6
LZ3R204643

7

112,00 33,00 145,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ALBEA ; CC: 1242; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1048108; Nr.:Z
FA17800006399530; Serie sasiu: ZFA
17800006399530

8

112,00 22,00 134,00

T O T A L   : 323,00 113,00 436,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 323,00 113,00 436,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

339,00 398,00 737,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

10

653,00 217,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 992,00 615,00 1.607,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.362,00 741,00 2.103,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  MIRCEA-DAN 
Nr. de rol nominal unic:  14365
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.763; Suprafete: , 
arabil:3.762,50 mp

1

192,00 129,00 321,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

31,00 63,00 94,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 223,00 192,00 415,00

T O T A L  (LEI  RON) : 223,00 192,00 415,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL  ROXANA - CLAUDIA 
Nr. de rol nominal unic:  2535178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/572235 , C.I.F.**) 2790823156221 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
011529; Nr.:WVWZZZ3CZ6P015074; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ6P015074

1

389,00 44,00 433,00

T O T A L   : 389,00 44,00 433,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 389,00 44,00 433,00

T O T A L  (LEI  RON) : 389,00 44,00 433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ADRIAN COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  10540
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 189 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780821471022 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Anexe lemn 
fara inst.:49,00 mp (sup. utila:  35,00 
mp), Suprafata Totala: 49; An anexa:2
006

1

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Cl. beton fara 
inst.:119,00 mp (sup. utila:  85,00 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2006

2

245,00 49,00 294,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Cl. beton fara 
inst.:119,00 mp (sup. utila:  85,00 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2015

3

245,00 49,00 294,00

T O T A L  Cladiri : 502,00 100,00 602,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Parcela: 3552,3
553,3554, Tarla: 83, Suprafata Totala: 
472; Suprafete: , arabil:472,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 189 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3075, Parcela: 3552,3
553,3554, Tarla: 83, Suprafata Totala: 

5
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562; Suprafete: , liber:394,00 mp, 
ocupat:168,00 mp

46,00 5,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 5,00 53,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.862; Suprafete: , arabil:8.862,
00 mp

6

104,00 16,00 120,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55666:CF 55666, Parcela: 616/20, 
Tarla: 148, Suprafata Totala: 9.000; 
Suprafete: , arabil:9.000,00 mp

7

84,00 10,00 94,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55669:55669, Parcela: 616/20, Tarla: 
148, Suprafata Totala: 9.000; 
Suprafete: , arabil:9.000,00 mp

8

84,00 10,00 94,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 272,00 36,00 308,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:WVGZZZ1TZBW
026400; Serie sasiu: WVGZZZ1TZBW
026400

9

570,00 114,00 684,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: GAZ ; CC: 2134; Masa: 12; 
CP:; Seria: 70029064; Nr.:70029064; 
Serie sasiu: 70029064

10

1.056,00 213,00 1.269,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2148; 
Masa: 12; CP:; Seria: 50305399; Nr.:50
305399; Serie sasiu: 50305399

11

1.056,00 213,00 1.269,00

T O T A L   : 2.682,00 540,00 3.222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.682,00 540,00 3.222,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

400,00 77,00 477,00

T O T A L  Alte Taxe : 400,00 77,00 477,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.904,00 758,00 4.662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 3 



***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL B.  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14314
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 668; Suprafete: , arabil:668,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15576
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul MOVILA , str. - , nr. 130

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD 781194 , C.I.F.**) 2520722155223 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 401; Suprafete: , arabil:400,83 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 616; Suprafete: , arabil:616,27 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15046
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086622 , C.I.F.**) 2220510400785 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

50,00 12,00 62,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 50,00 12,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 12,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL ION;  DINU SOFIA-inchis vezi rol 944
Nr. de rol nominal unic:  10927
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

114,00 216,00 330,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 114,00 216,00 330,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 216,00 330,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ANGHEL SIMONA-GEORGETA, MIRCEA DAN, GHEORGHE; STANCIU MARIANA; MANOLIU 
CATALINA 

Nr. de rol nominal unic:  14224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.135; Suprafete: , 
arabil:2.135,00 mp

1

84,00 46,00 130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

7,00 16,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 91,00 62,00 153,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.365; Suprafete: , 
arabil:4.365,00 mp

3

223,00 149,00 372,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

37,00 72,00 109,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 260,00 221,00 481,00

T O T A L  (LEI  RON) : 351,00 283,00 634,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHEL VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  15485
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  73 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1788/1/1, Tarla: 49, Suprafata Totala: 4
.500; Suprafete: , arabil:4.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 42, 
Tarla: 2, Suprafata Totala: 3.000; 
Suprafete: , arabil:3.000,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 651/
21/1, Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.10
0; Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
1/102, Tarla: 139, Suprafata Totala: 5.0
00; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

4

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 30,00 2,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 49,00 4,00 53,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHELINA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11567
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 139172 , C.I.F.**) 1360603400500 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 1187896; Nr.:1187896
; Serie sasiu: 1187896

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 119,00 6,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANGHELUTA  RUXANDRA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3331701
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALEA MOSILOR 

, nr.  268 , bl.  14 , sc.  4 , et.  7 , ap.  127
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 580084 , C.I.F.**) 2701220423014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2976/2/3, Cl. beton fara inst.:105,2
7 mp (sup. utila:  75,19 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2009

1

217,00 38,00 255,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2976/2/3, Cl. beton fara inst.:105,2
7 mp (sup. utila:  75,19 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2009

2

217,00 38,00 255,00

T O T A L  Cladiri : 434,00 76,00 510,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976
/2/3, Parcela: 565/74, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 660; Suprafete: , 
liber:554,73 mp, ocupat:105,27 mp

3

123,00 25,00 148,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 24 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976/1, 
Parcela: 565/74, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 640; Suprafete: , arabil:640,00 
mp; Procent coproprietate: 16,66%

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 25,00 149,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10684 
/ 16.11.2018

5

320,00 54,00 374,00
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T O T A L  Alte Taxe : 320,00 54,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 878,00 155,00 1.033,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANISTOROAE SILVIU 
Nr. de rol nominal unic:  4359693
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. POIANA 

SOARELUI , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1830603410089 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 7921 / 
21.10.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

1 Dec 12021/26.10.2021;

18,00 0,00 18,00

T O T A L  Alte Taxe : 18,00 0,00 18,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 0,00 18,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  1776443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 12

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1611028340013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UE90283; Nr.:UE9028
3; Serie sasiu: UE90283

1

666,00 440,00 1.106,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1198; Masa: 
1600; CP:; Seria: 326818; Nr.:TMBPW1
6Y574128205; Serie sasiu: TMBPW16
Y574128205

2

194,00 38,00 232,00

T O T A L   : 860,00 478,00 1.338,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 860,00 478,00 1.338,00

T O T A L  (LEI  RON) : 860,00 478,00 1.338,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3662134
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 6 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2671107471012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ELANTRA ; CC: 
1591; Masa: 1600; CP:; Seria: KU1022
18; Nr.:KMHD841CAKU873930; Serie 
sasiu: KMHD841CAKU873930

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 174576; 
Nr.:WVWZZZ6NZ1Y247999; Serie 
sasiu: WVWZZZ6NZ1Y247999

2

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15044
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  70 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 161764 , C.I.F.**) 1521117400737 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:93,00 mp (sup. 
utila:  66,43 mp), Suprafata Totala: 93; 
An anexa:2007

1

37,00 11,00 48,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64
,29 mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2
007

2

96,00 31,00 127,00

T O T A L  Cladiri : 133,00 42,00 175,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1131/7, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 2.831; Suprafete: , arabil:2.831,
00 mp

3

48,00 18,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 462; Suprafete: , 
arabil:462,00 mp

4

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 542; Suprafete: , vii:5
42,00 mp

5

10,00 3,00 13,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 462; Suprafete: , liber:462,00 
mp

6

139,00 43,00 182,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 202,00 65,00 267,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/55, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 4.669; Suprafete: , 
arabil:4.669,00 mp

7

104,00 31,00 135,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/42, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

8

57,00 17,00 74,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 161,00 48,00 209,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

611,00 168,00 779,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA/2430709 / 19.01
.2017

10 PA/2430709/

500,00 0,00 500,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.111,00 168,00 1.279,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.607,00 323,00 1.930,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTON  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14279
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.992; Suprafete: , 
arabil:8.992,00 mp

1

461,00 302,00 763,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

76,00 149,00 225,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 537,00 451,00 988,00

T O T A L  (LEI  RON) : 537,00 451,00 988,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU  BOGDAN ;  SENCHEA RALUCA MARIA CECILIA-2771027424533
Nr. de rol nominal unic:  14012
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE 

BALCESCU , nr.  18 , bl.   , sc.  A , et.  5 , ap.  34
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 834123 , C.I.F.**) 1760426421512 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.539; Suprafete: , arabil:1.538,
50 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 609; Suprafete: , arabil:609,18 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU  CONSTANTIN- decedat - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11854
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 676 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 173102 , C.I.F.**) 1521204400024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 676, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:56,00 mp (sup. utila:  40
,00 mp), Suprafata Totala: 56; An 
anexa:2006

1

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 676, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:110,00 mp (sup. utila:  78,57 
mp), Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

2

71,00 13,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 85,00 14,00 99,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 631; Suprafete: , vii:631,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 676 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 582; 
Suprafete: , liber:416,00 mp, ocupat:16
6,00 mp

4

80,00 14,00 94,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 85,00 14,00 99,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 263137; Nr.:263137; 
Serie sasiu: 263137

5

242,00 49,00 291,00
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T O T A L   : 242,00 49,00 291,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 242,00 49,00 291,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

489,00 221,00 710,00

T O T A L  Alte Taxe : 489,00 221,00 710,00

T O T A L  (LEI  RON) : 901,00 298,00 1.199,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ANTONESCU MARIUS ALEXANDRU:  ZAINEA ANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1495748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GARLENI , nr. 3 , 

bl.  C79 , sc.  A , et.  5 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/134586 , C.I.F.**) 1640707400321 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51391, Parcela: 4714/1, Tarla: 
110, Suprafata Totala: 689; Suprafete: 
, arabil:689,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARAMA  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14383
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. 

PETRU RARES , nr.  10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640820400134 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.115; Suprafete: , 
arabil:1.115,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARGHIRESCU FLORIN CRISTIAN  ARGHIRESCU ROXANA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15068
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 395765 , C.I.F.**) 1800825430015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 650; Suprafete: , arabil:650,00 
mp

1

53,00 22,00 75,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 22,00 75,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 22,00 75,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARGINT GHEORGHE:ARGINT VERONICA CNP 2611110400340
Nr. de rol nominal unic:  2230178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. APUSULUI , nr. 

83 , bl.  M26 , sc.  1 , et.  6 , ap.  26
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/150062 , C.I.F.**) 1580715400475 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION AGARBICEANU, nr. 23 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 254/2, Parcela: 
801/1/1, Tarla: 167, Suprafata Totala: 
373; Suprafete: , arabil:373,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARHIVAR CONSULTING CONSTRUCT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15470
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SCOLII , nr. 8 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18158578 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 8 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 50102, Parcela: 1749, Tarla: 48
, Suprafata Totala: 141; Suprafete: , 
liber:141,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BOMBARDIER ; CC: 976; 
Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:3JBLWA
X73LJ000200; Serie sasiu: 3JBLWAX7
3LJ000200

2

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 90470169; Nr.:WBAF
H810000B60024; Serie sasiu: WBAFH
810000B60024

3

2.460,00 148,00 2.608,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM M1 ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 51325386; Nr
.:WDF63970313319301; Serie sasiu: 
WDF63970313319301

4

891,00 53,00 944,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1997; Masa: 
2000; CP:; Seria: A1141048; Nr.:WBAX
W310500M93524; Serie sasiu: 
WBAXW310500M93524

5

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1461; Masa: 

6
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12; CP:; Seria: D113125; Nr.:D113125; 
Serie sasiu: D113125

264,00 16,00 280,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 12; CP:; Seria: RO66520; Nr.:UU
1USDVL546787150; Serie sasiu: UU1U
SDVL546787150

7

264,00 16,00 280,00

T O T A L   : 4.119,00 247,00 4.366,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 4.119,00 247,00 4.366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.128,00 248,00 4.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARISTOTEL  ADRIAN GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13392
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 196108 , C.I.F.**) 1700519420016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
14 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARON  LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  10224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 301 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570320400036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2558, Cl. beton fara 
inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:1950

1

123,00 22,00 145,00

T O T A L  Cladiri : 123,00 22,00 145,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55820, Parcela: 2841,
2842, Tarla: 70, Suprafata Totala: 70; 
Suprafete: , arabil:70,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 301 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55820, Parcela: 2841,
2842, Tarla: 70, Suprafata Totala: 423; 
Suprafete: , liber:337,00 mp, ocupat:86
,00 mp

3

78,00 14,00 92,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 81,00 14,00 95,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

320,00 48,00 368,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 48,00 368,00

T O T A L  (LEI  RON) : 524,00 84,00 608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARSENIE  STANCA 
Nr. de rol nominal unic:  13472
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 98,00 148,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 185,00 189,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 189,00 374,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENE IONUT-EMIL 
Nr. de rol nominal unic:  4359603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. IULIU MANIU , nr. 

158 , bl.  37 , sc.  1 , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1791102372260 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1 Dec 9180/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2 Dec 9180/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENE VIORELA-DIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359604
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. IULIU MANIU , nr. 

158 , bl.  37 , sc.  1 , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2791104430016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1 Dec 9180/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2 Dec 9180/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ARTENI  AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  14942
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 70 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 234992 , C.I.F.**) 2501127400471 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
anexa:2007

1 Dec /22.07.2021;

197,00 46,00 243,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:72,00 mp (sup. utila:  51,43 mp), 
Suprafata Totala: 72; An ct.:2007

2 Dec /22.07.2021;

191,00 51,00 242,00

T O T A L  Cladiri : 388,00 97,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 681; Suprafete: , liber:609,00 
mp, ocupat:72,00 mp

3 Dec /22.07.2021;

205,00 73,00 278,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 205,00 73,00 278,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

54,00 69,00 123,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

5 Dec /22.07.2021;

421,00 112,00 533,00

T O T A L  Alte Taxe : 475,00 181,00 656,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.068,00 351,00 1.419,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASANACHE  VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  15655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MORII , nr. 23 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/440483 , C.I.F.**) 2570822400242 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51020:CF 51020, Cl. lemn fara 
inst.:21,56 mp (sup. utila:  15,40 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
30,18 mp, Suprafata Totala: 52; An ct.:
2011

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51020:cf 51020, Cl. lemn fara 
inst.:14,06 mp (sup. utila:  10,04 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
19,68 mp, Suprafata Totala: 34; An ct.:
2011

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51020:CF 51020, Cl. lemn fara 
inst.:74,38 mp (sup. utila:  53,13 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
104,13 mp, Suprafata Totala: 179; An 
ct.:2011

3

25,00 1,00 26,00

T O T A L  Cladiri : 37,00 1,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 37,00 1,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASCHINEZER ADRIAN (SI BRADULET GHEORGHE) 
Nr. de rol nominal unic:  15755
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 401852 , C.I.F.**) 1431004400387 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.227; Suprafete: , arabil:1.227,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASLAN DOINA ALINA;  ASLAN ERACLIE 
Nr. de rol nominal unic:  15575
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2430401400018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.044; Suprafete: , arabil:1.044,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ASOCIATIA 707 - 
Nr. de rol nominal unic:  14846
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18749027 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 818; Suprafete: , liber:818,00 
mp

1

668,00 542,00 1.210,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 668,00 542,00 1.210,00

T O T A L  (LEI  RON) : 668,00 542,00 1.210,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ATANASIU IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  15158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770621420029 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.426; Suprafete: , arabil:1.426,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ATANASIU STEFAN;   ATANASIU GEORGETA-2671226226325
Nr. de rol nominal unic:  11849
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 682 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 098530 , C.I.F.**) 1531213400051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 215, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,
43 mp), Suprafata Totala: 16; An 
anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 215, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:82,00 mp (sup. utila:  58,57 
mp), Suprafata Totala: 82; An ct.:2006

2

75,00 16,00 91,00

T O T A L  Cladiri : 79,00 16,00 95,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 182; Suprafete: , arabil:182,36 
mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 215 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 354; 
Suprafete: , liber:256,40 mp, ocupat:98
,00 mp

4

87,00 18,00 105,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 91,00 18,00 109,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

527,00 97,00 624,00

T O T A L  Alte Taxe : 527,00 97,00 624,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 697,00 131,00 828,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AVIA LANCER MANAGEMENT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2511636
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 2 , bl. 

CAM 1 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 32379264 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 1591; Masa: 1600; 
CP:; Seria: HZ901674; Nr.:U5YPK816H
HL320874; Serie sasiu: U5YPK816HHL
320874; Data iesire:04.11.2019

1

128,00 49,00 177,00

T O T A L   : 128,00 49,00 177,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 49,00 177,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 49,00 177,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AVRAM  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  4170119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077135 , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. 

VIILOR , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750818411511 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
51885, Parcela: 616/36, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 14.750; Suprafete: , 
arabil:14.750,00 mp; Procent 
coproprietate: 25,00%

1

20,00 61,00 81,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 61,00 81,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 61,00 81,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  AZARMANECHE  DARCO PIROUZ 
Nr. de rol nominal unic:  11636
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. VACARESTI , nr. 

280 , bl.  67 , sc.  A , et.  8 , ap.  47
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/895635 , C.I.F.**) 1660526420016 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Anexe lemn fara inst.:33
,00 mp (sup. utila:  23,57 mp), 
Suprafata Totala: 33; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1632
, Cl. lemn fara inst.:64,00 mp (sup. utila
:  45,71 mp), Suprafata Totala: 64; An 
ct.:2006

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 1,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,543
9, Tarla: 127, Suprafata Totala: 596; 
Suprafete: , arabil:596,20 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,543
9, Tarla: 127, Suprafata Totala: 581; 
Suprafete: , liber:483,92 mp, ocupat:97
,00 mp

4

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1632, Parcela: 5437,5438,543
9, Tarla: 127, Suprafata Totala: 223; 

5
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Suprafete: , arabil:223,34 mp
1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 64; 
Suprafete: , liber:64,00 mp

6

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 4,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2009

7

318,00 61,00 379,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 61,00 379,00

T O T A L  (LEI  RON) : 372,00 66,00 438,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  B.N.P. IULIAN LIVIU DRAGHICI 
Nr. de rol nominal unic:  15365
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 20456525 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 07074198; Nr.:
07074198; Serie sasiu: 07074198

1

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 50487469; Nr
.:VSA63819413439039; Serie sasiu: 
VSA63819413439039

2

2.961,00 634,00 3.595,00

T O T A L   : 2.977,00 635,00 3.612,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.977,00 635,00 3.612,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.977,00 635,00 3.612,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  B2kapital Portfolio Management Srl 
Nr. de rol nominal unic:  4359221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  VASILE ALECSANDRI , nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 35698810 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 18, 
Val. inventar: 0,00 lei, Cota: 1,00%, Val
. rezidentiala: 4.281.500,00 lei, Cota: 0,
10%, Data ultimei reevaluari: 15.12.202
0 , Nr.Cad: 194, Nr.CarFunc: 53051

1 Dec /29.01.2021;

429,00 13,00 442,00

T O T A L  Cladiri : 429,00 13,00 442,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. _BAL
TENI, str. CALUGARULUI, nr. 18 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 194, Nr.CarFunc: 
53051, Parcela: 214, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 2.998; Suprafete: , 
liber:2.274,36 mp, ocupat:723,64 mp

2 Dec /29.01.2021;

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 1,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 453,00 14,00 467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABACA  RASVAN FLORIN DRAGOS;BABACA VIFOREL ; 
Nr. de rol nominal unic:  10666
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.040; Suprafete: , arabil:1.040,
00 mp

1

53,00 21,00 74,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 21,00 74,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 21,00 74,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABAN  MARIAN MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  15716
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690822470076 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.750; Suprafete: , arabil:4.750,
09 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BABOIANU IONELA RUCSANDRA ;  BABOIANU GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  15313
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. 10 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 349319 , C.I.F.**) 2740330471018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 63 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 427020 , C.I.F.**) 1410608400278 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 63 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 801, Cl. beton fara inst.:86,90 
mp (sup. utila:  62,07 mp), Suprafata 
Totala: 87; An ct.:1999

1

62,00 4,00 66,00

T O T A L  Cladiri : 62,00 4,00 66,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 4,00 66,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  13717
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 172,00 441,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 15.208; Suprafete: , arabil:15.2
07,79 mp

2

819,00 522,00 1.341,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 20.457; Suprafete: , arabil:20.4
56,52 mp

3

1.102,00 703,00 1.805,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 20.000; Suprafete: , arabil:20.0
00,00 mp

4

1.077,00 687,00 1.764,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

5

521,00 976,00 1.497,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3.788,00 3.060,00 6.848,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.788,00 3.060,00 6.848,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  DANIEL-GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  1664584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 47 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 495854 , C.I.F.**) 1841120430095 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 132930; Nr.:TM
BPF16Y033641992; Serie sasiu: 
TMBPF16Y033641992

1

570,00 87,00 657,00

T O T A L   : 570,00 87,00 657,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 87,00 657,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 87,00 657,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  13077
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.0
00,00 mp

1

659,00 397,00 1.056,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

2

63,00 39,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

9,00 19,00 28,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 731,00 455,00 1.186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 731,00 455,00 1.186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13716
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 27 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/239602 , C.I.F.**) 2360226400461 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 27, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  NICOLAIE 
Nr. de rol nominal unic:  13977
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. GARII , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 083596 , C.I.F.**) 1711121103767 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GARII, nr. 4 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:10,60 
mp (sup. utila:  7,57 mp), Suprafata 
Totala: 11; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GARII, nr. 4 Rang: V, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:39,12 mp (
sup. utila:  27,94 mp), Suprafata Totala: 
39; An ct.:2006

2

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 3,00 33,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Seat ; CC: 1198; Masa: 1600
; CP:; Seria: 131285; Nr.:131285; Serie 
sasiu: 131285

3

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 504881; Nr.:500361; 
Serie sasiu: 500361

4

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI TT ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: 151672; Nr.:TRUZZZ
8J171041441; Serie sasiu: TRUZZZ8J
171041441

5

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA 01 BORO ; CC: 0
Masa: 1; CP:; Seria: FS; Nr.:SZRB1000

6
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0G0018460; Serie sasiu: SZRB10000G
0018460

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 313,00 19,00 332,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 313,00 19,00 332,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 482,00 28,00 510,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  11763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2570512400086 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  13519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680930463047 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4663, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 451; Suprafete: , arabil:451,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4662/1, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 793; Suprafete: , arabil:793,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 691, 
Parcela: 4661/1, Tarla: 108, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , vii:100,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA  STEFANA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  1781608
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 206 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 189, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ADRIAN;  BADEA ELENA-CRISTINA, CNP 2830513471344
Nr. de rol nominal unic:  1838253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. LACUL 

BILEA , nr.  2 , bl.  30 , sc.  B , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1851204410017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 27 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 55906, Parcela: 
1346,1347, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
626; Suprafete: , arabil:626,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA AUGUSTIN  COSMIN:BADEA EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  11637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 13 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780824150370 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57573, Parcela: 5818,
5819,5821, Tarla: 135, Suprafata 
Totala: 2.166; Suprafete: , arabil:2.166,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57573, Parcela: 5818,
5819,5821, Tarla: 135, Suprafata 
Totala: 362; Suprafete: , liber:362,00 
mp

2

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ELENA 1/3;  MATEI NEACSA 2/3
Nr. de rol nominal unic:  13713
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

538,00 442,00 980,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

85,00 183,00 268,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 623,00 625,00 1.248,00

T O T A L  (LEI  RON) : 623,00 625,00 1.248,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ION ;  BADEA ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1489413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. 

LAGUNA ALBASTRA , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/066681 , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA, nr. 234, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 1101/55, Tarla: 234, 
Suprafata Totala: 3.700; Suprafete: , 
arabil:3.700,00 mp

1

35,00 5,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. CORBEANCA, 
loc. CORBEANCA, str. - Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:01.01.2013

2

26,00 11,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/
1/4/1, Tarla: 214, Suprafata Totala: 2.0
29; Suprafete: , arabil:2.029,00 mp

3

19,00 3,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 80,00 19,00 99,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 19,00 99,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA ION cota de 3/4 CNP 1570706400669:  IONITA EMIL cota de 1/4CNP 1700401470011
Nr. de rol nominal unic:  332523
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1700401470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: C, Parcela
: 983/1/4/7, Tarla: 214, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

419,00 275,00 694,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 419,00 275,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 419,00 275,00 694,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BADEA MAGDA DANIELA CNP 2581223400066 , PATRICHI OLIMPIA-EUGENIA; CODITA ANA 
MIHAELA 

Nr. de rol nominal unic:  14258
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BZ 001525 , C.I.F.**) 2581223400066 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 610,611, Tarla: cv 15, 
Suprafata Totala: 1.979; Suprafete: , 
arabil:1.979,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADEA(FOSTA ALEXANDRU)  ELENA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  324238
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/305924 , C.I.F.**) 2830513471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: S-A RIDICAT SECHESTRUL 
VEZI DOC IN MATR 3041 OPEL 
VECTRA ; CC: 1598; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 20J61497; Nr.:W0L000036T108
0401; Serie sasiu: W0L000036T10804
01

1

257,00 62,00 319,00

T O T A L   : 257,00 62,00 319,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 257,00 62,00 319,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 62,00 319,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADICA  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  2231089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  131 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 549220 , C.I.F.**) 1900313471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 20AW1737; Nr
.:WOLOTCF0835150512; Serie sasiu: 
WOLOTCF0835150512

1

192,00 31,00 223,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 407 ; CC: 1997; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 4042919; Nr.:V
F36ERHRH21609173; Serie sasiu: VF3
6ERHRH21609173

2

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 582,00 75,00 657,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 582,00 75,00 657,00

T O T A L  (LEI  RON) : 582,00 75,00 657,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BADITA GEORGE-VALENTIN;;  BADITA GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14656
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780523471027 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.791; Suprafete: , arabil:2.791,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAHNA ADRIAN-IOAN:BAHNA ANCA-FLORINA CNP 2780530043767
Nr. de rol nominal unic:  10391
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MAICA DOMNULUI 

, nr.  4 , bl.  T57 , sc.  1 , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/387859 , C.I.F.**) 2640503400034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 31 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 2524, Cl. beton 
fara inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 
mp), Suprafata Totala: 86; An ct.:1955

1

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 31 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 2524, Cl. beton 
fara inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 
mp), Suprafata Totala: 86; An ct.:1955

2

8,00 3,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 8,00 6,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE BACOVIA, nr. 31 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 2524, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , liber:1.514,0
0 mp, ocupat:86,00 mp

3

0,00 7,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 7,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

4,00 5,00 9,00

T O T A L  Alte Taxe : 4,00 5,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 18,00 30,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BAHRIN CONSTANTIN,JIANU MADALINA-RODICA HANGANU-FENICHI VLAD,HANGANU-FENICHI 
IOANA,ENII LAVINIU-DUMITRU,ENII IULIA 

Nr. de rol nominal unic:  14998
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 515701 , C.I.F.**) 1790828330788 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.316; Suprafete: , arabil:3.316,
00 mp

1

77,00 27,00 104,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 77,00 27,00 104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 77,00 27,00 104,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAIASU DAN-MIHAI,  BAIASU VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  14580
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. FOISORULUI , nr. 

11 , bl.  F7C , sc.  2 , et.   , ap.  62
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680401381471 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2418
, Parcela: 633/6/10, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 708; Suprafete: , 
arabil:708,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BAJENARU CRISTINA SI FAINISI SIMONA CORINA (ILIE GHE.GHEORGHE) pt.teren. extrav si ILIE 
FLORICA 

Nr. de rol nominal unic:  12709
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 255699 , C.I.F.**) 2670701424526 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An 
ct.:2006

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 1,00 15,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 530; Suprafete: , 
arabil:530,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 174; Suprafete: , liber:118,00 
mp, ocupat:56,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.566; Suprafete: , 
arabil:2.566,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

5

23,00 2,00 25,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 704; Suprafete: , 
arabil:704,00 mp

6

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 9,00 120,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 9,00 120,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 12,00 166,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BAKI STEFANICA NOROCEL  BAKI MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15563
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/874384 , C.I.F.**) 1740101044459 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , arabil:100,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALAN   NELU 
Nr. de rol nominal unic:  1493806
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

7 , sc.   , et.   , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/065103 , C.I.F.**) 1770901090072 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TICO DAEWOO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 862187; Nr.:KL
Y3S11BDTC304271; Serie sasiu: KLY3
S11BDTC304271

1

317,00 171,00 488,00

T O T A L   : 317,00 171,00 488,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 317,00 171,00 488,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 171,00 488,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALASOIU   CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14451
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. OPANEZ , nr. 19 , 

bl.  79b , sc.  2 , et.  4 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 928386 , C.I.F.**) 1680402460016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 10 Rang: IV, Zona: A, Nr.Ca
d: 1308/2, Parcela: 165;166;167, Tarla: 
5, Suprafata Totala: 1.432; Suprafete: , 
liber:1.432,36 mp; Data iesire:20.05.20
20

1

0,00 308,00 308,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 308,00 308,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 308,00 308,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALASOIU  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3985938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. OPANEZ , nr. 19 , 

bl.  79b , sc.  2 , et.  4 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 819885 , C.I.F.**) 2651031290905 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 10 Rang: IV, Zona: A, Nr.Ca
d: 1308/2, Parcela: 165;166;167, Tarla: 
5, Suprafata Totala: 1.432; Suprafete: , 
liber:1.432,36 mp; Data iesire:20.05.20
20

1

111,00 18,00 129,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 111,00 18,00 129,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 18,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BALTENARU  ELENA :  BALTENARU DUMITRU si BALTENARU VASILICA -drept de abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  10816
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 558 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/ 548322 , C.I.F.**) 2680104470079 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Anexe lemn 
fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 
mp), Suprafata Totala: 28; An anexa:2
006

1

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Cl. lemn fara 
inst.:97,00 mp (sup. utila:  69,29 mp), 
Suprafata Totala: 97; An ct.:2006

2

91,00 26,00 117,00

T O T A L  Cladiri : 101,00 28,00 129,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Suprafata 
Totala: 909; Suprafete: , vii:909,00 mp

3

20,00 5,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Suprafata 
Totala: 2.723; Suprafete: , arabil:2.723,
00 mp

4

36,00 10,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 581 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 1606/1, Parcela: 
1788,1850,1851,1852, Tarla: 49, 
Suprafata Totala: 1.368; Suprafete: , 

5
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liber:1.243,00 mp, ocupat:125,00 mp
416,00 113,00 529,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 472,00 128,00 600,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

421,00 112,00 533,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 112,00 533,00

T O T A L  (LEI  RON) : 994,00 268,00 1.262,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANEA  VICENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  13173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ALEXANDRU 

CONSTANTINESCU , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650502400134 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
Cealalta cota de 1/2 din totalul de 1800 
mp apartine lui Manea Catanescu 
Simion conform TP 78352/17,05,2013, 
Parcela: 1083/4/25, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 900; Suprafete: , 
arabil:900,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
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**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANESCU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  11727
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.300; Suprafete: , arabil:6.300,
00 mp

1

313,00 206,00 519,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 99,00 149,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 363,00 305,00 668,00

T O T A L  (LEI  RON) : 363,00 305,00 668,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  4359200
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  LUNCA MARCUSULUI , nr.  56-58 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 977927 , C.I.F.**) 1800221037721 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57813, Nr.C
arFunc: 57813, Parcela: 192/25-192/28
, Tarla: 27, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1 Dec 11575/28.12.2020;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA MIRELA-RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  14399
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2661027443021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.200; Suprafete: , arabil:9.200,
00 mp

1

387,00 199,00 586,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 387,00 199,00 586,00

T O T A L  (LEI  RON) : 387,00 199,00 586,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BANICA PETRE:BANICA IOANA:PAUN ADRIANA-DIANA(2810816033351):CHIVU CRISTIAN EMIL(174
0611151782):PETRACHE IONUT-CRISTIAN(1771129151795),PETRACHE ANDREEA GRAMADA ROXANA(2780327434520):COMAN CONSTANTIN 
CORNEL(1730829441515),COMAN OANA: 

Nr. de rol nominal unic:  1591945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. SPATARUL 

NICOLAE MILESCU , nr.  12 , bl.  139E , sc.   , et.   , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/226054 , C.I.F.**) 1770223293123 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 3722, Parcela: 257/15, Tarla: 46, 
Suprafata Totala: 13.500; Suprafete: , 
arabil:13.500,00 mp

1

344,00 170,00 514,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 344,00 170,00 514,00

T O T A L  (LEI  RON) : 344,00 170,00 514,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANICA ROXANA-MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359201
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIEŞTI , satul/sectorul PLOIEŞTI , str. 

BARAOLTULUI , nr.  9 , bl.  42A , sc.  B , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria PX nr. 652418 , C.I.F.**) 2810906297288 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57813, Nr.C
arFunc: 57813, Parcela: 192/25-192/28
, Tarla: 27, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1 Dec 11576/28.12.2020;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BANU  MARIA-NICOLETA; DRAGAN CONSTANTIN-FABIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3986305
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 48 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2970927471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59144, Parcela: 565/1/76;565/77, 
Tarla: 139, Suprafata Totala: 582; 
Suprafete: , arabil:582,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  Bar Trend Srl 
Nr. de rol nominal unic:  4359682
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. 

NICOLAE GOLESCU , nr.  17 , bl.   , sc.  SUBSOL , et.   , ap.  CAMERA 1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18661978 , tel./fax 0788641562 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice 1178 
/ 11.08.2021

1 Dec 17629/19.10.2021;

880,00 26,00 906,00

T O T A L  Alte Taxe : 880,00 26,00 906,00

T O T A L  (LEI  RON) : 880,00 26,00 906,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBALATA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  126 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

70,00 37,00 107,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

37,00 100,00 137,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 107,00 137,00 244,00

T O T A L  (LEI  RON) : 107,00 137,00 244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBESCU  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  1601572
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIOLPANI , satul/sectorul CIOLPANI , str. BRADULUI , nr. 

99 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720108470016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.100; Suprafete: , 
arabil:7.100,00 mp

1

112,00 18,00 130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.200; Suprafete: , 
arabil:4.200,00 mp

2

75,00 13,00 88,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/25, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

3

39,00 6,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 226,00 37,00 263,00

T O T A L  (LEI  RON) : 226,00 37,00 263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBU  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  1492202
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.124; Suprafete: , 
arabil:7.124,00 mp

1

392,00 291,00 683,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 392,00 291,00 683,00

T O T A L  (LEI  RON) : 392,00 291,00 683,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBU MONICA-CRISTINA CNP 2851117420067
Nr. de rol nominal unic:  2211212
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. SAPTE DRUMURI , 

nr.  18 , bl.  PM40A , sc.  B , et.  10 , ap.  122
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/368778 , C.I.F.**) 2851117420067 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, Cl. 
lemn fara inst.:69,00 mp (sup. utila:  49
,29 mp), Suprafata Totala: 69; An ct.:2
015

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Locuinta subsol/mansarda:35,00 mp (s
up. utila:  25,00 mp), Suprafata Totala: 
35; An anexa:2015

2

31,00 3,00 34,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Anexe lemn fara inst.:33,00 mp (sup. 
utila:  23,57 mp), Suprafata Totala: 33; 
An anexa:2015

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 50,00 4,00 54,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Parcela: 3091,3092,3093,3094, Tarla: 
76, Suprafata Totala: 194; Suprafete: , 
liber:92,00 mp, ocupat:102,00 mp

4

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. INGERASILOR, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57334-LOTUL 2, 
Parcela: 3091,3092,3093,3094, Tarla: 
76, Suprafata Totala: 657; Suprafete: , 
arabil:657,00 mp

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 72 / 
18.01.2018

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 10,00 186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BARBU MONICA-CRISTINA CNP 2851117420067:BECHEANU(FOSTA BARBU) JANINA-GABRIEL CNP 
2880907420056

Nr. de rol nominal unic:  3626676
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CRISTESCU DIMA 

, nr.  6 , bl.  216 , sc.  1 , et.  9 , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/692403 , C.I.F.**) 2851117420067 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 932/
52, Tarla: 196, Suprafata Totala: 6.200; 
Suprafete: , arabil:6.200,00 mp

1

30,00 3,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 934/
13, Tarla: 197, Suprafata Totala: 1.800; 
Suprafete: , arabil:1.800,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 39,00 4,00 43,00

T O T A L  (LEI  RON) : 39,00 4,00 43,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BARBU TOMA(1500601400920); ZGLEAJA FLOAREA(2301013400452);CRACIUN CRISTEA(17304
12470022);VLAD TUDORA(2391125155225);BORDEIANU VOICU 

Nr. de rol nominal unic:  1968545
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 942/
9, Tarla: 200, Suprafata Totala: 11.186; 
Suprafete: , arabil:11.186,00 mp

1

298,00 103,00 401,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/
30, Tarla: 148, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

2

134,00 46,00 180,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 887/
7, Tarla: 184, Suprafata Totala: 814; 
Suprafete: , arabil:814,00 mp

3

22,00 7,00 29,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 454,00 156,00 610,00

T O T A L  (LEI  RON) : 454,00 156,00 610,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBULESCU  CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  3918018
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

49 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/381353 , C.I.F.**) 2641209400356 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 56345:CF 56345, 
Parcela: 108/9, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 10.076; Suprafete: , arabil:10.0
76,00 mp

1

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 51,00 3,00 54,00

T O T A L  (LEI  RON) : 51,00 3,00 54,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBULESCU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14407
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

188,00 381,00 569,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 188,00 381,00 569,00

T O T A L  (LEI  RON) : 188,00 381,00 569,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARBUT (TEPOI)  IONELA 
Nr. de rol nominal unic:  12279
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CHIAJNA , satul/sectorul DUDU , str. Orhideelor , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.  3 , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2800120410056 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19VB4792; Nr.
:W0L0SDL68B4039217; Serie sasiu: W
0L0SDL68B4039217

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 50; Masa: 
1600; CP:; Seria: 09607671; Nr.:09607
671; Serie sasiu: 09607671

2

8,00 0,00 8,00

T O T A L   : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 3,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARGOVEANU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13720
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 122; Suprafete: , arabil:121,65 
mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:999,6
6 mp

2

58,00 24,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 26,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 26,00 90,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BARSAN  CORNELIU;SALDANA RODRIGUEZ MARIA-2500525400832
Nr. de rol nominal unic:  2400526
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1480611400011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/
1/1/3, Tarla: 214, Suprafata Totala: 3.5
00; Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BATRIN  ELENA CAMELIA ; BATRIN ANDREI GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13551
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.211; Suprafete: , arabil:2.211,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BATRINU ALEXANDRU FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3659247
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. DIMITRIE 

CANTEMIR , nr.  15 , bl.  9 , sc.  B , et.   , ap.  56
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/401520 , C.I.F.**) 1851013394435 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55570, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 481; Suprafete: , 
arabil:481,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55455, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 9; Suprafete: , arabil:
8,66 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU  MATILDA 
Nr. de rol nominal unic:  13757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU CONSTANTA :  BECHEANU SILVIA(2510824400812) 
Nr. de rol nominal unic:  11592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 105 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. X/509675 , C.I.F.**) 2271001401008 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 51442, Cl. lemn inst.:61,00 mp (s
up. utila:  43,57 mp), Suprafata Totala: 
61; An ct.:2000

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 51442, Parcela: 5870-5875, Tarla
: 138, Suprafata Totala: 300; Suprafete
: , vii:300,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 51442, Parcela: 5870-5875, Tarla
: 138, Suprafata Totala: 489; Suprafete
: , liber:428,00 mp, ocupat:61,00 mp

3

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 156,00 9,00 165,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  11553
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51443, Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
arabil:593,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51443, Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 196; Suprafete: , vii:1
96,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 945193; Nr.:KL
Y3S11BDXC621982; Serie sasiu: KLY3
S11BDXC621982

3

32,00 2,00 34,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2148; 
Masa: 12; CP:; Seria: 50266901; Nr.:50
266901; Serie sasiu: 50266901

4

363,00 22,00 385,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 500; Masa: 
1; CP:; Seria: 27003; Nr.:27003; Serie 
sasiu: 27003

5

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 404,00 25,00 429,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 404,00 25,00 429,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 406,00 25,00 431,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR ALEXANDRU:BECHEANU SILVIA:KADUNGURE ADRIANA SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  1626950
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50729, Parcela: 863/54, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 3.347; Suprafete: , 
arabil:3.347,00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BECHEANU VICTOR:KADUNGURE ADRIANA SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  1627070
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/134443 , C.I.F.**) 1841103471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 51445, Parcela: 5870-5875, Tarla
: 138, Suprafata Totala: 232; Suprafete
: , arabil:232,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 51445, Parcela: 5870-5875, Tarla
: 138, Suprafata Totala: 130; Suprafete
: , liber:130,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BEJAN  NICOLAE CNP 1580529400589:CONSTANTIN MARILENA CNP 2561002400907
Nr. de rol nominal unic:  1799330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. LUCEAFARULUI , 

nr.  1 , bl.  7 , sc.  B , et.  4 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/237849 , C.I.F.**) 1580529400589 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/13, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 4.988; Suprafete: , arabil:4.988,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BEJAN  VIRGIL-defunct; BAJAN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  11937
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 38 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 075672 , C.I.F.**) 1790930471019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

1

75,00 46,00 121,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

25,00 60,00 85,00

T O T A L  Cladiri : 100,00 106,00 206,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , arabil:160,00 
mp

3

23,00 14,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 344; Suprafete: , liber:308,00 
mp, ocupat:36,00 mp

4

179,00 126,00 305,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

80,00 187,00 267,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 282,00 327,00 609,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

586,00 1.211,00 1.797,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 7
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31.12.2012
933,00 390,00 1.323,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.519,00 1.601,00 3.120,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.901,00 2.034,00 3.935,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BENEA MIHNEA ALEXANDRU : BENEA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1656406
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 

4 , bl.  60C , sc.  2 , et.  8 , ap.  68
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/744152 , C.I.F.**) 1770430400011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/9/2 CF 2712, Parcela: 192/58/
1;57/1;57, Tarla: 27, Suprafata Totala: 
1.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7 CF 2036, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 
2608MP, Suprafata Totala: 11; 
Suprafete: , arabil:11,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1163/2/1 CF 2513, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 260
MP, Suprafata Totala: 10; Suprafete: , 
arabil:10,40 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 770/1/1 CF 2515, Tarla: COTA 
INDIVIZA DIN DRUM DE ACCES DE 406
MP, Suprafata Totala: 16; Suprafete: , 
arabil:16,24 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERBECE  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  349535
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1800627385567 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
44, Tarla: 140, Suprafata Totala: 1.100; 
Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

1

60,00 27,00 87,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 27,00 87,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 27,00 87,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERINDEA IRINA  :BERINDEA CONSTANTIN-1450322400258
Nr. de rol nominal unic:  15214
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 090352 , C.I.F.**) 2560415104967 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 807; Suprafete: , arabil:807,35 
mp

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 807; Suprafete: , arabil:807,04 
mp

2

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 975; Suprafete: , arabil:975,41 
mp

3

11,00 2,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51101, Parcela: 565/1/75/ LOTUL 2, 
Tarla: 139, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

4

14,00 3,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51102, Parcela: 565/1/75 / LOTUL NR 3
, Tarla: 139, Suprafata Totala: 2.222; 
Suprafete: , arabil:2.222,00 mp

5

77,00 29,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 

6
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51103, Parcela: 565/1/75 / LOTUL NR 4
-DRUM ACCES, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 768; Suprafete: , arabil:768,00 
mp

12,00 3,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 138,00 43,00 181,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2630
, Parcela: 906/7, Tarla: 190, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

7

140,00 38,00 178,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1822
, Parcela: 567/117, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

8

140,00 38,00 178,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2544
, Parcela: 565/41, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 4.099; Suprafete: , arabil:4.099,
00 mp

9

116,00 30,00 146,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 396,00 106,00 502,00

T O T A L  (LEI  RON) : 534,00 149,00 683,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERINDEA IRINA:  BERINDEA CONSTATIN ;DIMA COSTIN:DIMA VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15215
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2560415104967 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2298
, Parcela: 565/35, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
05 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERZUC  IOLANDA 
Nr. de rol nominal unic:  15572
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2541102400218 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.270; Suprafete: , arabil:1.270,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 32; Suprafete: , liber:32,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BERZUC  LEA 
Nr. de rol nominal unic:  11094
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 394 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 272239 , C.I.F.**) 2770526423034 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 mp), 
Suprafata Totala: 120; An ct.:2006

1

86,00 5,00 91,00

T O T A L  Cladiri : 86,00 5,00 91,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , liber:880,00 
mp, ocupat:120,00 mp

2

65,00 4,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 4,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 262,00 14,00 276,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIRIS  SILVIU-TEODOR 
Nr. de rol nominal unic:  14182
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 799755 , C.I.F.**) 1731006423015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 751/2, Parcela: 417/6, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 751/3, Parcela: 417/6, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 417/6, Tarla: 99, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIRIS  TEODOR 
Nr. de rol nominal unic:  13409
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 999; Suprafete: , arabil:999,00 
mp

1

58,00 24,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 24,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 24,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BIZGAN STEFAN-BOGDAN,BIZGAN MARIA-MAGDALENA 
Nr. de rol nominal unic:  15027
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 380200 , C.I.F.**) 1760609335007 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 760; Suprafete: , 
arabil:760,00 mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BLEJDEA  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10065
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 399 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 399, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:24,50 mp (sup. utila:  17
,50 mp), Suprafata Totala: 25; An 
anexa:2006

1

14,00 4,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 399, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An ct.:200
6

2

182,00 68,00 250,00

T O T A L  Cladiri : 196,00 72,00 268,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 505; Suprafete: , vii:505,00 mp

3

14,00 4,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.144; Suprafete: , arabil:1.144,
00 mp

4

63,00 28,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 399 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 207; 
Suprafete: , liber:62,50 mp, ocupat:144
,50 mp

5

78,00 26,00 104,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 155,00 58,00 213,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.100; Suprafete: , arabil:5.100,
00 mp

6

173,00 68,00 241,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.541; Suprafete: , arabil:1.541,
00 mp

7

52,00 19,00 71,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 225,00 87,00 312,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRABANT 601 ; CC: 600; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0000; Nr.:0000
; Serie sasiu: 0000

8

178,00 71,00 249,00

T O T A L   : 178,00 71,00 249,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 178,00 71,00 249,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

622,00 198,00 820,00

T O T A L  Alte Taxe : 622,00 198,00 820,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.376,00 486,00 1.862,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BLENDEA  VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2410221400041 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

28,00 11,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 1054
/6, Parcela: 214/1/1/7, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:499,79 mp

4

39,00 14,00 53,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 79,00 29,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 79,00 29,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOANCEA  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10734
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOANTA  LEONID LAURENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  10741
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 510; Suprafete: , arabil:510,00 
mp

1

50,00 22,00 72,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 22,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 22,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBEICA  VALENTIN-MIREL 
Nr. de rol nominal unic:  1779884
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  32 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 546970 , C.I.F.**) 1900208430131 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 
024402; Nr.:WVWZZZ3Z1P214306; 
Serie sasiu: WVWZZZ3Z1P214306

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  10709
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.809; Suprafete: , arabil:3.809,
00 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC ADRIANA CNP 2490527400781 BOBOC VALENTIN-GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  10076
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  30 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX/152127 , C.I.F.**) 1760501471024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0762936 / 25.11.20201 0762936/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOBOC EMANUEL : STAN STEFAN  NITUICA VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  13916
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.800; Suprafete: , arabil:12.8
00,00 mp

1

689,00 551,00 1.240,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

109,00 227,00 336,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 798,00 778,00 1.576,00

T O T A L  (LEI  RON) : 798,00 778,00 1.576,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOCIANU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15294
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.926; Suprafete: , 
arabil:1.926,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.892; Suprafete: , 
arabil:1.892,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1774558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  19 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2710627461547 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 898; 
Masa: 1600; CP:; Seria: U016232; Nr.:U
U1L5220264145130; Serie sasiu: UU1
L5220264145130

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  DANIELA;BODOGAN CATALINA;BODOGAN MONICA; 
Nr. de rol nominal unic:  11775
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  19 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2710627461547 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
19 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:In
cheiere de intabulare nr 33196/27,03,2
017, Cl. beton fara inst.:52,00 mp (sup. 
utila:  37,14 mp), Suprafata Totala: 52; 
An ct.:2001

1

73,00 8,00 81,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
19 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:In
cheiere de intabulare nr 33196/27,03,2
017, Cl. lemn fara inst.:99,00 mp (sup. 
utila:  70,71 mp), Suprafata Totala: 99; 
An ct.:1980

2

40,00 4,00 44,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
19 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:In
cheiere de intabulare nr 33196/27,03,2
017, Locuinta subsol/mansarda:52,00 
mp (sup. utila:  37,14 mp), Suprafata 
Totala: 52; An anexa:1991

3

92,00 10,00 102,00

T O T A L  Cladiri : 205,00 22,00 227,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
19 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:In
cheiere de intabulare nr 33196/27,03,2
017, Parcela: 4428;4429;4430;4431;44
32, Tarla: 101, Suprafata Totala: 476; 

4
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Suprafete: , arabil:476,00 mp
2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
19 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57087:In
cheiere de intabulare nr 33196/27,03,2
017, Parcela: 4428;4429;4430;4431;44
32, Tarla: 101, Suprafata Totala: 524; 
Suprafete: , liber:373,00 mp, ocupat:15
1,00 mp

5

67,00 9,00 76,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 9,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UB31630; Nr.:UU1LS
DAAH34397214; Serie sasiu: UU1LSD
AAH34397214

6

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 13,00 125,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 659,00 72,00 731,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BODOGAN  STEFAN DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2660253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 293628 , C.I.F.**) 1930127471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1461; Masa: 1600; CP:; Seria: D201156
; Nr.:VF1LM0FB531587563; Serie 
sasiu: VF1LM0FB531587563

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT; 
CC: 1595; Masa: 0; CP:0; Seria: 
855036; Nr.:WVWZZZ3BZ2P351342; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ2P351342

2 Dec 5622/11.05.2021;

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 128,00 8,00 136,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 8,00 136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 8,00 136,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOERESCU  MARILENA-LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  12488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Anexe beton fara 
inst.:162,00 mp (sup. utila:  115,71 mp), 
Suprafata Totala: 162; An anexa:2006

1

66,00 9,00 75,00

T O T A L  Cladiri : 66,00 9,00 75,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 230; Suprafete: , 
liber:67,90 mp, ocupat:162,00 mp

2

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 4,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 36,00 348,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOGDAN  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12968
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  74 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620128400273 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Cl. beton fara inst.:208,00 
mp (sup. utila:  148,57 mp), Suprafata 
Totala: 208; An ct.:2000; Procent 
coproprietate: 62,50%

1

89,00 5,00 94,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 5,00 94,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027
/6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 294; 
Suprafete: , arabil:294,00 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027
/6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 884; 
Suprafete: , liber:676,00 mp, ocupat:20
8,00 mp; Procent coproprietate: 62,50
%

3

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 62,50%

4

87,00 4,00 91,00

T O T A L  Alte Taxe : 87,00 4,00 91,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 203,00 11,00 214,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOGDAN  OPREA 
Nr. de rol nominal unic:  10988
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 0 , bl. 

- , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.492; Suprafete: , arabil:2.492,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

48,00 111,00 159,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 183,00 202,00 385,00

T O T A L  (LEI  RON) : 183,00 202,00 385,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOICIUC  MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  11836
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CREVEDIA , satul/sectorul DIRZA , str. - , nr. 211 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD250212 , C.I.F.**) 2680702151829 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
ct.:2006

1

301,00 122,00 423,00

T O T A L  Cladiri : 301,00 122,00 423,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

2

355,00 173,00 528,00

T O T A L  Alte Taxe : 355,00 173,00 528,00

T O T A L  (LEI  RON) : 656,00 295,00 951,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOLCAS LUCIAN DORIN:BOLCAS CRISTINA CNP 2660425434522
Nr. de rol nominal unic:  10351
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

21 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1600721400040 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 21 Rang: 
IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:133,00 
mp (sup. utila:  95,00 mp), Suprafata 
Totala: 133; An ct.:2006; Data iesire:31
.12.2021

1

18,00 1,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 1,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 1,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONCEA  ALEXANDRU MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  20 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 495846 , C.I.F.**) 1880504410169 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Anexe lemn fara inst.:12,00 mp 
(sup. utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 
12; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (su
p. utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 
32; An ct.:2006

2

14,00 2,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 157, Parcela: 884,885, Tarla: 21, 
Suprafata Totala: 567; Suprafete: , 
arabil:567,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 157, 
Parcela: 884,885, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 363; Suprafete: , liber:319,00 
mp, ocupat:44,00 mp

4

46,00 6,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 6,00 54,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2085, Parcela: 300/51, Tarla: 61, 

5
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Suprafata Totala: 2.124; Suprafete: , 
arabil:2.123,91 mp

19,00 3,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 3,00 22,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C2 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1109116; Nr.:V
F7JM8HZB97247557; Serie sasiu: VF7
JM8HZB97247557

6

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT KANGOO ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Nr.:VF1KCAVA
K31129157; Serie sasiu: VF1KCAVAK
31129157

7

389,00 44,00 433,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JAGUAR ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 031102130118; Nr.:S
AJAF51T346D762238; Serie sasiu: 
SAJAF51T346D762238

8

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOBBY ; CC: 0; Masa: 3; CP
:; Nr.:WHB24B24GOFY23523; Serie 
sasiu: WHB24B24GOFY23523

9

73,00 8,00 81,00

T O T A L   : 908,00 99,00 1.007,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 908,00 99,00 1.007,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

10

218,00 23,00 241,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PV/778699 / 26.11
.2018

11 PV/778699/

4.150,00 0,00 4.150,00

Amenzi de circulatie PILX/150244 / 22.
05.2018

12 PILX/150244/

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 4.658,00 23,00 4.681,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.649,00 133,00 5.782,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONCOTA  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570223400014 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 534; Suprafete: , arabil:534,28 
mp

1

50,00 22,00 72,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 147; Suprafete: , arabil:146,79 
mp

2

6,00 2,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 24,00 80,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 24,00 80,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  3983815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 6 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710113470087 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 188358; 
Nr.:WVWZZZ1JZYW319613; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZYW319613

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC  NICOLAE;BONDOC VIRGINIA-abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  12674
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 6 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710113470087 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:6,00 mp (sup. 
utila:  4,29 mp), Suprafata Totala: 6; An 
anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:55,00 mp (sup. utila:  39
,29 mp), Suprafata Totala: 55; An ct.:2
006

2

45,00 13,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 49,00 13,00 62,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 450; Suprafete: , liber:450,00 
mp

3

134,00 47,00 181,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

0,00 144,00 144,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 134,00 191,00 325,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/1/4, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , arabil:350,00 
mp

5

8,00 2,00 10,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 2,00 10,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

0,00 248,00 248,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

654,00 314,00 968,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PV/22606 / 04.07.2
017

8 PV/22606/

100,00 0,00 100,00

T O T A L  Alte Taxe : 754,00 562,00 1.316,00

T O T A L  (LEI  RON) : 945,00 768,00 1.713,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC ALEXANDRU-RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  4359184
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 

23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 646537 , C.I.F.**) 1891213450021 , tel./fax 

0760362136 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF; CC: 
1598; Masa: 0; CP:0; Seria: 262639; Nr
.:WVWZZZAUZGW042247; Serie 
sasiu: WVWZZZAUZGW042247

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONDOC ALEXANDRU-RAZVAN : BONDOC DENISA ANGELA CNP 2890623471342
Nr. de rol nominal unic:  1938345
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 11 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 274163 , C.I.F.**) 1891213450021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI, nr. 11 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 56086, Parcela: 1179, 
Tarla: 29, Suprafata Totala: 987; 
Suprafete: , arabil:987,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BONTA  GHEORGHE - DAN; BONTA OZANA-SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  4172816
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. LT. GHEORGHE 

NEGEL , nr.  38 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690607460015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 53675, Parcela: 108/37, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 10.791; Suprafete: , 
arabil:10.791,00 mp

1

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 33,00 3,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 3,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORCEA EUGEN,  BORCEA IONELA CATALINA 
Nr. de rol nominal unic:  348242
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BORSA , nr. 1 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/530672 , C.I.F.**) 1791117420071 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/13/3, Parcela: 866/1/11, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 869; Suprafete: , 
arabil:869,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/13/4, Parcela: 866/1/11, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 869; Suprafete: , 
arabil:869,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/14/3, Parcela: 866/1/12, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 91; Suprafete: , 
arabil:91,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/14/4, Parcela: 866/1/12, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 91; Suprafete: , 
arabil:91,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/10/11, Parcela: 866, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 2.946; Suprafete: , 
arabil:2.946,00 mp

5

7,00 1,00 8,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  ALINA-GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14090
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 568; Suprafete: , arabil:568,13 
mp

1

57,00 29,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 433; Suprafete: , arabil:433,12 
mp

2

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

3

3,00 6,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 71,00 42,00 113,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 925; Suprafete: , arabil:925,11 
mp

4

50,00 33,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.973; Suprafete: , arabil:5.973,
26 mp

5

320,00 214,00 534,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01

6
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.2012
58,00 115,00 173,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 428,00 362,00 790,00

T O T A L  (LEI  RON) : 499,00 404,00 903,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  1622696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  78 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 157689 , C.I.F.**) 2700425470031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 574; 
Suprafete: , arabil:574,01 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11116
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  78 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670909470039 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Cl. lemn inst.:80,25 mp (sup. utila:  57,3
2 mp), Suprafata Totala: 80; An ct.:197
4; Procent coproprietate: 50,00%

2

50,00 12,00 62,00

T O T A L  Cladiri : 62,00 14,00 76,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/3, 
Parcela: 4567,4568,4569,4570,4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,02 mp

3

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567,4568,4569,4570,4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:919,81 mp, ocupat:80
,25 mp; Data iesire:20.07.2015

4

35,00 33,00 68,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567;4568;4569;4570;4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:919,81 mp, ocupat:80
,25 mp; Data iesire:20.07.2015

5

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567-4571, Tarla: 104, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:919,81 mp, ocupat:80,25 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

64,00 9,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 117,00 46,00 163,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 574; 
Suprafete: , arabil:574,01 mp

7

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 0,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

420,00 77,00 497,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 77,00 497,00

T O T A L  (LEI  RON) : 606,00 137,00 743,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CATALIN-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1844393
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  43 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1951230471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU MBK; CC: 49; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 177505; Nr.:VG5
SA052001003060; Serie sasiu: VG5S
A052001003060

1 Dec 1634/11.02.2021;

8,00 1,00 9,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU HUSQVARNA; 
CC: 576; Masa: 0; CP:0; Seria: A70511
7; Nr.:ZCGA100AB7V010165; Serie 
sasiu: ZCGA100AB7V010165; Data 
iesire:02.05.2021

2 Dec 2458/01.03.2021;

24,00 2,00 26,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CONSTANTIN;BORDEIANU CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11041
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  43 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1671025470029 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:119,45 mp (sup. utila:  85,32 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:2006

1

85,00 5,00 90,00

T O T A L  Cladiri : 85,00 5,00 90,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 494; Suprafete: , arabil:494,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 402; Suprafete: , liber:282,55 
mp, ocupat:119,45 mp

3

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0; Nr.:0; Serie sasiu: 
0

4

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1388; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 2Y09741; Nr.:
WFOHXXGAJH2Y09741; Serie sasiu: 
WFOHXXGAJH2Y09741

5

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO; CC: 796; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 834323; Nr.:KLY3

6
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S11BDXC605592; Serie sasiu: KLY3S1
1BDXC605592

32,00 2,00 34,00

T O T A L   : 152,00 9,00 161,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 152,00 9,00 161,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

7

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 403,00 22,00 425,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  2003915
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  13 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 476234 , C.I.F.**) 2811001471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:TMBHK26Y974194911; Serie sasiu: 
TMBHK26Y974194911

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDEIANU  STEFAN COSMIN 
Nr. de rol nominal unic:  1666783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  43 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1940403471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX / 0166293 / 
14.12.2017

1 PIFX / 0166293/

580,00 0,00 580,00

Amenzi buget local PA/0570221 / 02.05
.2012

2 PA/0570221/

50,00 0,00 50,00

T O T A L  Alte Taxe : 630,00 0,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 630,00 0,00 630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BORDEIANU MARIEA,cota3/8,CNP2380924400781; ;BORDEIANU NICOLAE ,cota3/8,CNP162032940
0351;BORDEIANU CONSTANTIN,cota3/8 CNP1671025470029

Nr. de rol nominal unic:  11040
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  45 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An anexa:2
006

1

35,00 17,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:2006

2

70,00 33,00 103,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:2006

3

219,00 92,00 311,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

4

103,00 230,00 333,00

T O T A L  Cladiri : 427,00 372,00 799,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , liber:280,00 
mp

5

146,00 130,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
78,00 177,00 255,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 224,00 307,00 531,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.250; Suprafete: , arabil:11.25
0,00 mp

7

557,00 339,00 896,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

218,00 497,00 715,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 775,00 836,00 1.611,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

24,00 416,00 440,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

10

841,00 502,00 1.343,00

T O T A L  Alte Taxe : 865,00 918,00 1.783,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.291,00 2.433,00 4.724,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORDUSELU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13777
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

1

202,00 346,00 548,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 202,00 346,00 548,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 346,00 548,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORTEA DOREL;  BORTEA GABRIELA-ANCUTA 
Nr. de rol nominal unic:  1972733
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. UVERTURII , nr. 

43 , bl.  1 , sc.  1 , et.  5 , ap.  21
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 900800 , C.I.F.**) 1671208461538 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 10 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 55946, Anexe 
lemn fara inst.:11,00 mp (sup. utila:  7,8
6 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:15,40 mp, Suprafata 
Totala: 26; An anexa:1972

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BORZAS  GABRIELA - MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13258
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 707878 , C.I.F.**) 2751001451544 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.282; Suprafete: , arabil:7.281,
68 mp

1

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 35,00 3,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 35,00 3,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOTESCH  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10018
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 9 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690628470042 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona
: B, Anexe lemn fara inst.:2,91 mp (sup
. utila:  2,08 mp), Suprafata Totala: 3; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona
: B, Anexe lemn fara inst.:64,39 mp (su
p. utila:  45,99 mp), Suprafata Totala: 
64; An anexa:2006

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona
: B, Cl. beton fara inst.:113,21 mp (sup. 
utila:  80,86 mp), Suprafata Totala: 113; 
An ct.:2006

3

81,00 5,00 86,00

T O T A L  Cladiri : 88,00 5,00 93,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 591; Suprafete: , arabil:591,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 9 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 874; Suprafete: , 
liber:693,49 mp, ocupat:180,51 mp

5

56,00 3,00 59,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 3,00 61,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 13,00 270,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BOTOI CRISTIAN IONEL CNP 1780605370029 :  TRIF MANUELA BIANCA (CNP 2830123080086 ) 
Nr. de rol nominal unic:  15023
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VIORELELOR , nr. 26 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/359587 , C.I.F.**) 1780605370029 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 149 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1365/7/2, Locuinta 
subsol/mansarda:88,60 mp (sup. utila:  
63,29 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:16,80 mp, Suprafata 
Totala: 105; An anexa:2011

1

15,00 0,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 0,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 0,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRADULET  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15756
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 170082 , C.I.F.**) 1541118400023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.400; Suprafete: , arabil:1.400,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATU  CORNELIU-DORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3656660
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VETERANILOR , 

nr.  11 , bl.  M16 , sc.  4 , et.  1 , ap.  54
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 938571 , C.I.F.**) 1780723390698 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 133 / 
06.01.2021; Procent coproprietate: 50,
00%

1

55,00 2,00 57,00

T O T A L  Alte Taxe : 55,00 2,00 57,00

T O T A L  (LEI  RON) : 55,00 2,00 57,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATU SIMONA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3587025
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANCOTA , nr. 5 , 

bl.  14 , sc.  1 , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/670812 , C.I.F.**) 2820524420151 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:48,00 mp (
sup. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
25,00%

1

16,00 2,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 633/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:952,00 mp, ocupat:48,00 mp

2

94,00 13,00 107,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 110,00 15,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATUCA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  135 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2350419400760 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 2769/1 ; LOTUL I, Anexe lemn fara 
inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 mp), 
Suprafata Totala: 21; An anexa:1960

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: LOTUL I : 2769/1, Cl. lemn fara 
inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 mp), 
Suprafata Totala: 14; An ct.:1960

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: LOTUL I  : 2769/1, Cl. beton fara 
inst.:56,00 mp (sup. utila:  40,00 mp), 
Suprafata Totala: 56; An ct.:1960

3

52,00 7,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 58,00 7,00 65,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 2769/1 ; LOTUL I, Parcela: 227-228
, Tarla: 9, Suprafata Totala: 49; 
Suprafete: , arabil:49,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

5
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BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 115 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: LOTUL I ; 2769/1, Parcela: 227-228
, Tarla: 9, Suprafata Totala: 438; 
Suprafete: , liber:347,00 mp, ocupat:91
,00 mp

39,00 5,00 44,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 5,00 46,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 35,00 352,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRATUCA DANIEL MARIUS;  BRATUCA ELENA FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1605125
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 20 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/239613 , C.I.F.**) 1760305471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Cl. beton fara inst.:74,34 
mp (sup. utila:  53,10 mp), Suprafata 
Totala: 74; An ct.:2013

1

146,00 30,00 176,00

T O T A L  Cladiri : 146,00 30,00 176,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2312/2, Parcela: 
1253, Tarla: 30, Suprafata Totala: 808; 
Suprafete: , arabil:808,47 mp

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2312/2, Parcela: 
1253, Tarla: 30, Suprafata Totala: 200; 
Suprafete: , liber:125,66 mp, ocupat:74
,34 mp

3

27,00 6,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 33,00 6,00 39,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1776 / 
31.12.2012

4

481,00 91,00 572,00

T O T A L  Alte Taxe : 481,00 91,00 572,00

T O T A L  (LEI  RON) : 660,00 127,00 787,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BREZEANU  LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  14917
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/970405 , C.I.F.**) 2741016150777 , tel./fax - , e-m

ail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 130; Suprafete: , arabil:129,89 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 875; Suprafete: , arabil:875,38 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRICEAG  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 36 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:35,00 mp (sup. utila:  25,00 mp), 
Suprafata Totala: 35; An ct.:2006

1

76,00 49,00 125,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

14,00 32,00 46,00

T O T A L  Cladiri : 90,00 81,00 171,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 546; Suprafete: , arabil:546,00 
mp

3

57,00 33,00 90,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , liber:125,00 
mp, ocupat:35,00 mp

4

105,00 75,00 180,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

23,00 51,00 74,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 185,00 159,00 344,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

175,00 389,00 564,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7
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841,00 470,00 1.311,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.016,00 859,00 1.875,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.291,00 1.099,00 2.390,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRICIU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12112
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BRINZARU  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2475953
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 

11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670115230917 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 20EX0841; Nr.:WOLO
AHL4858096472; Serie sasiu: 
WOLOAHL4858096472

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11730
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750412471012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  MARIAN - CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1936146
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 320 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1970223450040 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX 706318 / 30.
06.2018

1 706318/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13979
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2100
MP + 1400 MP, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

1

176,00 146,00 322,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

78,00 168,00 246,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 254,00 314,00 568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 254,00 314,00 568,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BROSTIUC ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10751
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 320 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710311443015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1595; Masa: 
1600; CP:; Seria: 080171; Nr.:TMBBA4
1Z462167811; Serie sasiu: TMBBA41Z
462167811

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1781; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 041636; Nr.:W
VWZZZ3BZ1P265349; Serie sasiu: 
WVWZZZ3BZ1P265349

2

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 244,00 15,00 259,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 244,00 15,00 259,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 20,00 375,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCALET MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  2379227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. POIANA MARE , 

nr.  4 , bl.  B7 , sc.  C , et.   , ap.  43
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/592517 , C.I.F.**) 2780123510031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 57449, Nr.C
arFunc: 57449, Suprafata Totala: 855; 
Suprafete: , arabil:855,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCATARU  DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  13748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  13 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1641006400025 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:103,75 mp (sup. utila:  74,11 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2006

1

204,00 31,00 235,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:103,75 mp (sup. utila:  74,11 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2006

2

204,00 31,00 235,00

T O T A L  Cladiri : 408,00 62,00 470,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , liber:592,50 
mp, ocupat:207,50 mp

4

108,00 18,00 126,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 114,00 18,00 132,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

401,00 58,00 459,00

T O T A L  Alte Taxe : 401,00 58,00 459,00

T O T A L  (LEI  RON) : 923,00 138,00 1.061,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCATARU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15273
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. BACIULUI , nr. 14

, bl.  9 , sc.  2 , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2370214400071 , tel./fax 021629708 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 316;
317/1;318/1, Tarla: 9, Suprafata Totala: 
4.500; Suprafete: , arabil:4.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 611/
7, Tarla: 147, Suprafata Totala: 21.420; 
Suprafete: , arabil:21.420,00 mp

2

205,00 22,00 227,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 669, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,33%

3

29,00 5,00 34,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 234,00 27,00 261,00

T O T A L  (LEI  RON) : 244,00 28,00 272,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BUCATARU MARIA CNP 2370214400071:NEAGU GHIORGHE CNP 1290413400283:DASCALU 
ANTON CNP 1740927471038:DASCALU ANA MARIA CNP 2770322443030

Nr. de rol nominal unic:  3004484
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55702, Parcela: 1083/3/45, Tarla: 231, 
Suprafata Totala: 420; Suprafete: , 
arabil:420,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55587, Parcela: 983/1/1/86, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

2

21,00 3,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55586, Parcela: 988/29, Tarla: 216, 
Suprafata Totala: 11.140; Suprafete: , 
arabil:11.140,00 mp

3

155,00 26,00 181,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55708, Parcela: 983/1/3/10, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 2.740; Suprafete: , 
arabil:2.740,00 mp

4

38,00 7,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 219,00 36,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 219,00 36,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCLIS  ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  15718
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 472 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 236161 , C.I.F.**) 1831205410136 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO50TREZ4212
1350201XXXXX

Amenda (RO19TREZ) ANV/20 NR.016
3525 / 11.03.2013

1 ANV/20 NR.0163525/PV

4.467,00 0,00 4.467,00

T O T A L  Alte Taxe : 4.467,00 0,00 4.467,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.467,00 0,00 4.467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3692009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 343 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/288258 , C.I.F.**) 1770622441511 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 210139; Nr.:TM
BNJ46Y964601965; Serie sasiu: 
TMBNJ46Y964601965

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10808
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.  A , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/287036 , C.I.F.**) 1590317393147 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 2402; Masa: 12; 
CP:; Seria: 2J37921; Nr.:WFOAXXBDF
A2J37921; Serie sasiu: WFOAXXBDFA
2J37921

1

3.023,00 1.115,00 4.138,00

T O T A L   : 3.023,00 1.115,00 4.138,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.023,00 1.115,00 4.138,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.023,00 1.115,00 4.138,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUCUR VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  1792153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.  A , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/285992 , C.I.F.**) 2610218154206 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 27926565; Nr.:WBA
WM51090PX60281; Serie sasiu: 
WBAWM51090PX60281

1

9.325,00 1.775,00 11.100,00

T O T A L   : 9.325,00 1.775,00 11.100,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9.325,00 1.775,00 11.100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9.325,00 1.775,00 11.100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUDES VALENTIN-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  15309
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GARLENI , nr. 9 , 

bl.  C46 , sc.  B , et.  1 , ap.  63
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 315982 , C.I.F.**) 1830405450123 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 3621/2, Parcela: 303,
304,305,307, Tarla: 9, Suprafata Totala
: 476; Suprafete: , liber:476,00 mp

1

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 3,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 3,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUFTEA CARMEN-2630207400108;  BUFTEA LAURENTIU-ADRIAN-1570828400028
Nr. de rol nominal unic:  12875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. OCTAVIAN GOGA 

, nr.  8 , bl.  M24 , sc.  1 , et.  2 , ap.  24
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 632660 , C.I.F.**) 2630207400108.1570828400028 , 

tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:131,00 mp (sup. utila:  
93,57 mp), Suprafata Totala: 131; An 
ct.:2006

1

174,00 19,00 193,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:131,00 mp (
sup. utila:  93,57 mp), Suprafata Totala: 
131; An anexa:2006

2

219,00 25,00 244,00

T O T A L  Cladiri : 393,00 44,00 437,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 959; Suprafete: , liber:828,00 
mp, ocupat:131,00 mp

3

122,00 14,00 136,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 122,00 14,00 136,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 733,00 81,00 814,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 52 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 347235 , C.I.F.**) 2460501401157 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 52, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:6,25 mp (sup. utila:  4,4
6 mp), Suprafata Totala: 6; An anexa:2
006

1

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 52, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,00 
mp), Suprafata Totala: 42; An ct.:2006

2

71,00 33,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 79,00 37,00 116,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 582; Suprafete: , vii:582,00 mp

3

18,00 10,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 595; Suprafete: , arabil:595,00 
mp

4

56,00 29,00 85,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 52 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 371; 
Suprafete: , liber:322,75 mp, ocupat:48
,25 mp

5

188,00 96,00 284,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 262,00 135,00 397,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

689,00 281,00 970,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 281,00 970,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.030,00 453,00 1.483,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  13966
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , arabil:800,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  3590022
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 49 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 339146 , C.I.F.**) 2550727400772 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 285895; Nr.:V
SSZZZ1PZ7R031277; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZ7R031277

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU  MARIAN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  15199
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 096775; Nr.:096775; 
Serie sasiu: 096775

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUGEANU JAN;  BUGEANU ION-uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  10360
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 315 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1671006470020 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 299, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:39,00 mp (sup. utila:  27
,86 mp), Suprafata Totala: 39; An 
anexa:2007

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 299, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:83,00 mp (sup. utila:  59,29 
mp), Suprafata Totala: 83; An ct.:2007

2

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 23,00 2,00 25,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.595; Suprafete: , vii:1.595,00 
mp

3

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 309; Suprafete: , arabil:309,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 299 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 791; 
Suprafete: , liber:669,00 mp, ocupat:12
2,00 mp

5

51,00 3,00 54,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 3,00 62,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.940; Suprafete: , arabil:4.940,
00 mp

6

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 246,00 13,00 259,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: BUICA FLOAREA, STANCIU VASILE,DINU M. CONSTANTIN,ANDRONE FLORENTINA,GRIGORAS 
VIORELA ANCUTA 

Nr. de rol nominal unic:  15381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 411498 , C.I.F.**) 2800429420059 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.975; Suprafete: , arabil:4.975,
00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.450; Suprafete: , arabil:4.450,
00 mp

2

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.825; Suprafete: , arabil:12.8
25,00 mp

3

62,00 4,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.450; Suprafete: , arabil:4.450,
00 mp

4

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 128,00 7,00 135,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 7,00 135,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUICA STELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10275
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 152648 , C.I.F.**) 1480421400405 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

53,00 2,00 55,00

T O T A L  Alte Taxe : 53,00 2,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 2,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUIUM CIPRIAN COSTEL-1750324040106;  BUIUM  ANITA- SABINA-2790913441526
Nr. de rol nominal unic:  12628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. VIORELE , nr. 34

, bl.  15 , sc.  3 , et.  1 , ap.  77
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 580169 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,66 mp (sup. 
utila:  29,76 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

41,00 33,00 74,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:45,63 mp (sup. utila:  
32,59 mp), Suprafata Totala: 46; An 
ct.:2006

2

386,00 326,00 712,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

5,00 10,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 432,00 369,00 801,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.154; Suprafete: , vii
:1.154,00 mp

4

45,00 33,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.692; Suprafete: , 
arabil:1.692,00 mp

5

74,00 51,00 125,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 336; Suprafete: , liber:248,71 
mp, ocupat:87,29 mp

205,00 146,00 351,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 324,00 230,00 554,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

841,00 530,00 1.371,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 530,00 1.371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.597,00 1.129,00 2.726,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BULACU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4117935
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CAPALNA , nr. 38

, bl.  16H , sc.  2 , et.  2 , ap.  28
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 998058 , C.I.F.**) 2720222421513 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 53 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 1236, Parcela: 565, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 1.745; Suprafete: , 
arabil:1.745,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BULGAR  ANA MARIA,BULGAR ANA,BULGAR ION 
Nr. de rol nominal unic:  13896
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SALCIEI , nr. 10 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2501023400012 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn inst.:16,00 mp (sup. utila:  
11,43 mp), Suprafata Totala: 16; An 
anexa:2010

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An ct.:2010

2

50,00 9,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 56,00 9,00 65,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:434,00 
mp, ocupat:66,00 mp

4

115,00 19,00 134,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 120,00 19,00 139,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

318,00 47,00 365,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 47,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 494,00 75,00 569,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUNGARDEAN AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11949
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1531221400404 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe beton fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 
mp), Suprafata Totala: 54; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:59,01 mp (sup. utila:  42,15 
mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

37,00 2,00 39,00

T O T A L  Cladiri : 74,00 4,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1986; Masa: 
2000; CP:; Seria: 259007; Nr.:259007; 
Serie sasiu: 259007

4

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

5

139,00 6,00 145,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie dosar 4878/3/200
8 / 02.12.2008

6 dosar 4878/3/2008/PV SI 
SENTINTACIVILA-JUDECATORIE

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie 084426 / 11.01.20
06

7 084426/PV

150,00 0,00 150,00

Amenzi de circulatie 2599218 / 13.10.2
007

8 2599218/PV

351,00 0,00 351,00

Amenzi de circulatie 9647504 / 10.07.2
011

9 9647504/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie 9669025 / 13.10.2
011

10 9669025/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie 021980 / 28.03.20
16

11 021980/PV

1.575,00 0,00 1.575,00

Amenzi de circulatie 021883 / 08.03.20
16

12 021883/PV

945,00 0,00 945,00

Amenzi de circulatie 0134330 / 08.03.2
016

13 0134330/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0070252 / 04.08.2
014

14 0070252/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0225374 / 13.12.2
014

15 0225374/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0022732 / 23.12.2
004

16 0022732/PV

3.500,00 0,00 3.500,00

Amenzi de circulatie R11 1429285 / 21.
11.2011

17 1429285/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie CC 0058850 / 05.
08.2008

18 0058850/PV

300,00 0,00 300,00

Amenzi de circulatie AT 032087 / 24.10
.2006

19 032087/PV

80,00 0,00 80,00

Amenzi de circulatie CC 6926473 / 31.
08.2010

20 6926473/PV

540,00 0,00 540,00

Amenzi de circulatie CP 2614618 / 05.0
9.2014

21 2614618/PV

140,00 0,00 140,00

T O T A L  Alte Taxe : 9.488,00 6,00 9.494,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9.762,00 22,00 9.784,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUNGARDEAN GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  11825
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , 

bl.  5 , sc.   , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2600418400901 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:59,01 mp (sup. utila:  42,15 
mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

37,00 2,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe beton fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 
mp), Suprafata Totala: 54; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 74,00 4,00 78,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2020

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 9,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCEA  CALIN - CRISTIAN - MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  15337
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 602129 , C.I.F.**) 1750725424606 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 971; Suprafete: , arabil:971,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCEA  COSMIN-BOGDAN; BANCILA CARMEN-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4076893
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Maior ION 

CORAVU , nr.  51 , bl.  51A , sc.  G , et.  2 , ap.  41
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770716433015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59111, Suprafata Totala: 1.390; 
Suprafete: , arabil:1.390,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57197, Parcela: 198/11 LOT 1, 
Tarla: 28, Suprafata Totala: 1.209; 
Suprafete: , arabil:1.209,00 mp; 
Procent coproprietate: 19,05%

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURCIU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10573
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500402400889 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:93,05 mp (sup. utila:  66,46 mp), 
Suprafata Totala: 93; An ct.:2006

2

99,00 10,00 109,00

T O T A L  Cladiri : 102,00 10,00 112,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 108; Suprafete: , vii:108,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 671; Suprafete: , liber:553,95 
mp, ocupat:117,05 mp

4

81,00 11,00 92,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 82,00 11,00 93,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 988; Masa: 1600
; CP:; Seria: 485506; Nr.:485506; Serie 
sasiu: 485506

5

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 223550; Nr.:223550; 
Serie sasiu: 223550

6
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56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Seria: C267117
; Nr.:VF1KA0N0523544051; Serie 
sasiu: VF1KA0N0523544051

7

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 296,00 17,00 313,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 296,00 17,00 313,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

0,00 572,00 572,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PA 1223367 / 08.0
5.2014

10 1223367/PV

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie PA 0229082 / 06.1
2.2011

11 0229082/PV

200,00 0,00 200,00

Amenzi de circulatie AP 2126158 / 15.0
5.2011

12 2126158/PV

200,00 0,00 200,00

Amenzi de circulatie AY 2459763 / 16.
08.2009

13 2459763/PV

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie AP 2126220 / 22.1
0.2012

14 2126220/PV

350,00 0,00 350,00

Amenzi de circulatie CP 2536441 / 22.0
3.2013

15 2536441/PV

150,00 0,00 150,00

Amenzi de circulatie CP 3286953 / 18.0
8.2013

16 3286953/PV

150,00 0,00 150,00

Amenzi buget local PV 0683022 / 08.0
3.2009

17 0683022/

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.361,00 577,00 2.938,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.841,00 615,00 3.456,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURGHIU  CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  13754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 19.740; Suprafete: , arabil:19.7
40,00 mp

1

985,00 619,00 1.604,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

159,00 298,00 457,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.144,00 917,00 2.061,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.144,00 917,00 2.061,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURGHIU CORNELIA SI BURGHIU GEORGE  (MASU ELENA) 
Nr. de rol nominal unic:  13652
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , arabil:350,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURLACU  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14677
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2810217271736 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 996; Suprafete: , 
arabil:996,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURLOI  CRISTEL 
Nr. de rol nominal unic:  11299
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 61 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690510470023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:17,90 
mp (sup. utila:  12,79 mp), Suprafata 
Totala: 18; An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:79,36 mp (s
up. utila:  56,69 mp), Suprafata Totala: 
79; An ct.:2006

2

52,00 11,00 63,00

T O T A L  Cladiri : 56,00 11,00 67,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 61 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5044/5046, Tarla: 
116, Suprafata Totala: 559; Suprafete: 
, liber:462,00 mp, ocupat:97,26 mp

3

77,00 16,00 93,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 77,00 16,00 93,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7701983; Nr.:
7701983; Serie sasiu: 7701983

4

23,00 5,00 28,00

T O T A L   : 23,00 5,00 28,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 23,00 5,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

319,00 58,00 377,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 58,00 377,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 475,00 90,00 565,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURUIANA  ALEXANDRU,  BURUIANA   RAMONA 
Nr. de rol nominal unic:  123186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MATEI 

BRANCOVEANU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/493368 , C.I.F.**) 2780924205023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D106051; Nr.:
VF1BB130F28824000; Serie sasiu: VF
1BB130F28824000

1 Dec /02.12.2021;

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 2497; Masa: 
2600; CP:; Seria: BC970673; Nr.:KMHW
H81KACU451472; Serie sasiu: 
KMHWH81KACU451472

2 Dec /02.12.2021;

1.053,00 63,00 1.116,00

T O T A L   : 1.109,00 66,00 1.175,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.109,00 66,00 1.175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.109,00 66,00 1.175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BURUNITA  CIPRIAN SI VIRGIL VALERIU 
Nr. de rol nominal unic:  14710
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.093; Suprafete: , arabil:5.092,
59 mp

1

274,00 184,00 458,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

43,00 84,00 127,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 317,00 268,00 585,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 268,00 585,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUSA  JUSTINIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10154
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 39 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:64,10 mp (sup. utila:  45,79 mp), 
Suprafata Totala: 64; An ct.:2006

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 1,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 697; Suprafete: , arabil:697,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 161; Suprafete: , liber:81,90 mp, 
ocupat:79,10 mp

4

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 139,00 7,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUSTEA  CONSTANTIN-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2678178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1860920471349 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 346L ; CC: 1995; Masa
: 2000; CP:; Seria: 86895859; Nr.:WBA
AP71040PP37259; Serie sasiu: 
WBAAP71040PP37259

1

256,00 183,00 439,00

T O T A L   : 256,00 183,00 439,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 256,00 183,00 439,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 183,00 439,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI  LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  11248
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 92 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:44,10 mp (sup. utila:  31,50 mp), 
Suprafata Totala: 44; An ct.:2006

1

96,00 70,00 166,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

18,00 42,00 60,00

T O T A L  Cladiri : 114,00 112,00 226,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 737; Suprafete: , arabil:737,00 
mp

3

32,00 16,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 563; Suprafete: , liber:518,90 
mp, ocupat:44,10 mp

4

395,00 327,00 722,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

99,00 223,00 322,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 526,00 566,00 1.092,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

526,00 135,00 661,00

T O T A L  Alte Taxe : 526,00 135,00 661,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.166,00 813,00 1.979,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  11099
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  94 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1501117400466 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:8,00 mp (sup. utila:  5,71 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

2

44,00 13,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 48,00 13,00 61,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 660; Suprafete: , arabil:660,00 
mp

3

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 362; Suprafete: , liber:304,00 
mp, ocupat:58,00 mp

4

88,00 24,00 112,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 96,00 26,00 122,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

420,00 105,00 525,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi 0049357 / 30.10.20206 0049357/PV

500,00 0,00 500,00

Amenzi buget local PIFY/ 025752 / 20.0
8.2017

7 PIFY/ 025752/
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200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local 0925439 / 16.04.20
16

8 0925439/PV

150,00 0,00 150,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.270,00 105,00 1.375,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.414,00 144,00 1.558,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTOI (OPREA)  LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  2021588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 92 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 433528 , C.I.F.**) 2580414400406 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA03595; Nr.:
UU1LSDAEH39198588; Serie sasiu: 
UU1LSDAEH39198588

1

168,00 26,00 194,00

T O T A L   : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 26,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUTUSINA (fosta-IORDAN)  IONELA 
Nr. de rol nominal unic:  11655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. TRIFOISTEI , 

nr.  14 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2790523471019 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:38,50 mp (sup. utila:  27,50 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:1
995

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:38,50 mp (sup. utila:  27,50 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:1
995

2

22,00 4,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:102,00 mp (sup. utila:  72,86 mp), 
Suprafata Totala: 102; An ct.:1995

3

199,00 38,00 237,00

T O T A L  Cladiri : 230,00 43,00 273,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 371; Suprafete: , livezi:371,00 
mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.003; Suprafete: , arabil:1.003,
00 mp

5

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 331; Suprafete: , liber:152,00 
mp, ocupat:179,00 mp

45,00 10,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 57,00 10,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

179,00 225,00 404,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

8

401,00 73,00 474,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 298,00 878,00

T O T A L  (LEI  RON) : 867,00 351,00 1.218,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZDUGAN  ION DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1576131
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. APOSTOL 

MARGARIT , nr.  3 , bl.  108 , sc.  B , et.   , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/390396 , C.I.F.**) 1710923221192 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:306,00 mp 
(sup. utila:  218,57 mp), Suprafata 
Totala: 306; An ct.:2017

1

631,00 112,00 743,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Locuinta subsol/mansarda:44
,00 mp (sup. utila:  31,43 mp), 
Suprafata Totala: 44; An anexa:2017

2

98,00 16,00 114,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:90,00 
mp (sup. utila:  64,29 mp), Suprafata 
Totala: 90; An anexa:2017

3

54,00 9,00 63,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Alta destinatie:50,00 mp (sup. 
utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 50; 
An anexa:2017

4

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:69,00 
mp (sup. utila:  49,29 mp), Suprafata 
Totala: 69; An anexa:2017

5

41,00 8,00 49,00
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T O T A L  Cladiri : 839,00 147,00 986,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55811, Parcela: 197/1
0/1,197/11,197/13,198, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
liber:985,00 mp, ocupat:515,00 mp

6

277,00 49,00 326,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SF. ION, nr. 12 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55811, Parcela: 197/1
0/1,197/11,197/13,198, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 6.199; Suprafete: , 
arabil:6.199,00 mp

7

57,00 11,00 68,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 334,00 60,00 394,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2017

8

320,00 55,00 375,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 55,00 375,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.493,00 262,00 1.755,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZDUGAN  MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1601367
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. APOSTOL 

MARGARIT , nr.  3 , bl.  108 , sc.  B , et.   , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2750418221197 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 198, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.740; Suprafete: , arabil:1.740,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 197/13, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.848; Suprafete: , arabil:1.848,
00 mp

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZETELU  SORIN-MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  10708
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.630; Suprafete: , arabil:1.630,
00 mp

1

68,00 27,00 95,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 68,00 27,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 27,00 95,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BUZURA  MIHAI ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690316120671 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 635; Suprafete: , arabil:635,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  BVG LOGISTIC CAR SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3662073
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 58 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 41055780 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2998; Masa: 12
CP:; Seria: 3507983; Nr.:ZCFC135DSK
5288376; Serie sasiu: ZCFC135DSK52
88376

1 Dec /27.05.2021;

975,00 110,00 1.085,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2998; Masa: 12
CP:; Seria: 000550993; Nr.:ZCFC50A2
005675356; Serie sasiu: ZCFC50A200
5675356

2 Dec /27.05.2021;

975,00 110,00 1.085,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 4116; Masa: 
12; CP:; Seria: 83M0714293; Nr.:VF642
AEA000023392; Serie sasiu: VF642AE
A000023392

3 Dec /27.05.2021;

1.365,00 153,00 1.518,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NPS ; CC: 0; Masa: 5; CP:; 
Seria: -; Nr.:SU9L2035EK0NS1013; 
Serie sasiu: SU9L2035EK0NS1013

4 Dec /27.05.2021;

119,00 14,00 133,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIT-ZEL ; CC: 0; Masa: 3; CP
:; Seria: -; Nr.:VBFEUR00080508893; 
Serie sasiu: VBFEUR00080508893

5 Dec /27.05.2021;

73,00 8,00 81,00

T O T A L   : 3.507,00 395,00 3.902,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.507,00 395,00 3.902,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.507,00 395,00 3.902,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  C.M.I. DR.DUMITRU GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  15606
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 227 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  482338 , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1663663

1

1.130,00 2.530,00 3.660,00

T O T A L  Concesiuni : 1.130,00 2.530,00 3.660,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.130,00 2.530,00 3.660,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  C.M.I. VALEANU CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  1592838
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  484175 , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1592844

1

51,00 6,00 57,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1663709

2

732,00 88,00 820,00

T O T A L  Concesiuni : 783,00 94,00 877,00

T O T A L  (LEI  RON) : 783,00 94,00 877,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CADAR LOREDANA-ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359206
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 2 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  TUDOR ARGHEZI , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RK nr. 420537 , C.I.F.**) 2750822291896 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
52508, Parcela: 856/7, Tarla: 176, 
Suprafata Totala: 809; Suprafete: , 
arabil:809,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAHU  SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  1668895
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 254165 , C.I.F.**) 2770531471039 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, et. 1, 
ap. 5 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 201/1;
1;5, Cl. beton inst.:65,48 mp (sup. utila:  
46,77 mp), Suprafata Totala: 65; An 
ct.:0; Procent coproprietate: 50,00%

1

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. 4, et. 1, ap. 
5 Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 mp), 
Suprafata Totala: 30; An anexa:0; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 50688-C1-U1, Cl. 
beton inst.:102,61 mp (sup. utila:  73,2
9 mp), Suprafata Totala: 103; An ct.:20
07; Procent coproprietate: 50,00%

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L  Cladiri : 101,00 6,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: 
IV, Zona: A, Suprafata Totala: 83; 
Suprafete: , liber:83,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322, 

5
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Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 21; Suprafete: , liber:21,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50859, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 59; Suprafete: , liber:59,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322:copr
oprietari cu ceilalti care au cumparat 
diferenta pana la totalul de 183 mp, 
Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 12; Suprafete: , liber:
12,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 9A13344; Nr.:
WFOSXXGCDS9A13344; Serie sasiu: 
WFOSXXGCDS9A13344

8

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

9

70,00 3,00 73,00

T O T A L  Alte Taxe : 70,00 3,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 243,00 13,00 256,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAHU  VICTOR IONICA 
Nr. de rol nominal unic:  11871
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/115142 , C.I.F.**) 1720308470021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. 4, et. 1, ap. 
5 Rang: IV, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 mp), 
Suprafata Totala: 30; An anexa:0; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, et. 1, 
ap. 5 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 201/1;
1;5, Cl. beton inst.:65,48 mp (sup. utila:  
46,77 mp), Suprafata Totala: 65; An 
ct.:0; Procent coproprietate: 50,00%

2

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 50688-C1-U1, Cl. 
beton inst.:102,61 mp (sup. utila:  73,2
9 mp), Suprafata Totala: 103; An ct.:20
07; Procent coproprietate: 50,00%

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L  Cladiri : 101,00 6,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 568-570 Rang: 
IV, Zona: A, Suprafata Totala: 83; 
Suprafete: , liber:83,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322, 

5
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Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 21; Suprafete: , liber:21,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50859, 
Parcela: 1055, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 59; Suprafete: , liber:59,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50322:copr
oprietari cu ceilalti care au cumparat 
diferenta pana la totalul de 183 mp, 
Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 12; Suprafete: , liber:
12,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 181678; Nr.:WAUZZZ
8KX9A182821; Serie sasiu: WAUZZZ8
KX9A182821

8

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

9

70,00 3,00 73,00

T O T A L  Alte Taxe : 70,00 3,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 379,00 21,00 400,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAITANOVICI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13263
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. 

NICOLAE , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2511012400688 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFX DOSAR 11422 / PV 
0284772 / 20.10.2021

2 DOSAR 11422 / PV 0284772/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 401,00 5,00 406,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 5,00 406,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALAPOD  CATALIN-VINCI 
Nr. de rol nominal unic:  10743
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BACĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BACAU , satul/sectorul BACAU , str. GHIOCEILOR , nr. 

31 , bl.   , sc.  A , et.   , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XC 735673 , C.I.F.**) 1690903040071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Alta destinatie:15,96 mp (s
up. utila:  11,40 mp), Suprafata Totala: 
16; An anexa:2009

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:136,66 
mp (sup. utila:  97,61 mp), Suprafata 
Totala: 137; An ct.:2009

2

371,00 70,00 441,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:159,88 
mp (sup. utila:  114,20 mp), Suprafata 
Totala: 160; An ct.:2009

3

433,00 82,00 515,00

T O T A L  Cladiri : 812,00 153,00 965,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 352; Suprafete: , livezi:352,41 
mp

4

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 636; Suprafete: , arabil:635,74 
mp

5
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8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 473, Suprafata 
Totala: 815; Suprafete: , liber:572,32 
mp, ocupat:242,30 mp

6

200,00 37,00 237,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 216,00 39,00 255,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

420,00 78,00 498,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 78,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.448,00 270,00 1.718,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALAPOD  GEORGICA 
Nr. de rol nominal unic:  13812
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.395; Suprafete: , arabil:1.395,
00 mp

1

64,00 25,00 89,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 25,00 89,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 25,00 89,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CALDARUS  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DS 008663 , C.I.F.**) 2320514400071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , arabil:1.600,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAMPEAN MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15503
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740805311259 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

73,00 43,00 116,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

1,00 3,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 46,00 120,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.799; Suprafete: , 
arabil:1.799,00 mp

3

98,00 73,00 171,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.518; Suprafete: , arabil:2.518,
00 mp

4

127,00 91,00 218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

17,00 32,00 49,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 242,00 196,00 438,00

T O T A L  (LEI  RON) : 316,00 242,00 558,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  FLORIN IONUT-uzufruct viager in fav. lui Dumitru Iancu,Dumitru Dumitra,Canelea Adina 
Nr. de rol nominal unic:  10450
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  97 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/295532 , C.I.F.**) 1930912471332 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Ca
d: 2208,CF 1933, Anexe lemn fara 
inst.:28,97 mp (sup. utila:  20,69 mp), 
Suprafata Totala: 29; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Ca
d: 2208,CF1933, Cl. lemn fara inst.:148
,18 mp (sup. utila:  105,84 mp), 
Suprafata Totala: 148; An ct.:2006

2

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Ca
d: 2208 CF 1933, Parcela: 2500,2501,2
502,2503, Tarla: 61, Suprafata Totala: 
1.323; Suprafete: , arabil:1.323,36 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 97 Rang: IV, Zona: B, Nr.Ca
d: 2208,CF 1933, Parcela: 2500,2501,2
502,2503, Tarla: 61, Suprafata Totala: 
835; Suprafete: , liber:657,51 mp, 
ocupat:177,15 mp

4

54,00 3,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 57,00 3,00 60,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

5
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Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

50,00 5,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 50,00 5,00 55,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 284,00 17,00 301,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  355808
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 94 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/251797 , C.I.F.**) 2500210400998 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1223/3, Tarla: 42, Suprafata Totala: 1.9
75; Suprafete: , arabil:1.975,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  4018523
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 355 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780418471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN TOURAN ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: -; Nr
.:WVGZZZ1TZ4W154028; Serie sasiu: 
WVGZZZ1TZ4W154028

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA  VALENTIN CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  3952310
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BACĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BACAU , satul/sectorul BACAU , str. CORNISA 

BISTRITEI , nr.  20 , bl.   , sc.  A , et.   , ap.  35
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. ZC 148815 , C.I.F.**) 1741209471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 1189
, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.757; 
Suprafete: , arabil:4.757,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CANELEA CORNELIA , CANELEA CRISTIAN ,NITA ELENA; CANELEA IOAN FLORIN , TRUSCA 
VALENTINA 

Nr. de rol nominal unic:  15110
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 2530407400555 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1101
/26, Tarla: 234, Suprafata Totala: 5.000
; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

162,00 122,00 284,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

27,00 28,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 189,00 150,00 339,00

T O T A L  (LEI  RON) : 189,00 150,00 339,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA CORNELIA;  NITA ELENA-cnp2801106230920
Nr. de rol nominal unic:  10946
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 105 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2530407400555 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 857/
15, Tarla: 175, Suprafata Totala: 1.996; 
Suprafete: , arabil:1.996,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANELEA DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15049
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GV 503567 , C.I.F.**) 1431216400051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CANTONERU OANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10404
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 457 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/220263 , C.I.F.**) 2750331434517 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 457 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:52,00 mp (s
up. utila:  37,14 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:8,40 mp, 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAPETEANU VASILE  CAPETEANU  FLORENTA 
Nr. de rol nominal unic:  13252
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.001; Suprafete: , arabil:1.000,
93 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAPRARU OANA;  ARON ADRIAN-CONSTANTIN;CAPRARU GHEORGHE CNP 1550418040022
Nr. de rol nominal unic:  12006
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2791006040017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 488;
489;490, Tarla: 11, Suprafata Totala: 1.
361; Suprafete: , arabil:1.361,40 mp

1

24,00 4,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 488;
489;490, Tarla: 11, Suprafata Totala: 
378; Suprafete: , liber:377,73 mp

2

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 42,00 6,00 48,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 6,00 48,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CARABELEA ADRIANA CNP 2620524400568 Cota de 22.50% :CARABELEA ADRIAN CNP 
1600118400069 cu Cota de 22.50% , MOTOI TUDORA CNP 2360218400701 cu Cota de 37,5% BUTNARU TUNSESCU MIHAIELA CNP 
2660727151781 cu Cota de 17,5%

Nr. de rol nominal unic:  15062
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 192330 , C.I.F.**) 2620524400568 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 113; Suprafete: , 
arabil:112,66 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/11, Suprafata Totala: 637; 
Suprafete: , arabil:637,36 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 100; Suprafete: , 
arabil:99,91 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/10, Suprafata Totala: 565; 
Suprafete: , arabil:565,20 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 95; Suprafete: , 
arabil:94,77 mp

5

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/9, Suprafata Totala: 536; 

6
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Suprafete: , arabil:536,15 mp
2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 100; Suprafete: , 
arabil:99,94 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/8, Suprafata Totala: 565; 
Suprafete: , arabil:565,38 mp

8

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 101; Suprafete: , 
arabil:101,29 mp

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/7, Suprafata Totala: 573; 
Suprafete: , arabil:573,04 mp

10

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 97; Suprafete: , 
arabil:96,72 mp

11

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/6, Suprafata Totala: 547; 
Suprafete: , arabil:547,18 mp

12

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 103; Suprafete: , 
arabil:102,56 mp

13

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/5, Suprafata Totala: 580; 
Suprafete: , arabil:580,22 mp

14

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 131; Suprafete: , 
arabil:131,44 mp

15

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/4, Suprafata Totala: 744; 
Suprafete: , arabil:743,59 mp

16

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/3, Suprafata Totala: 628; 
Suprafete: , arabil:627,96 mp

17

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C

18
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ad: 1412/3/2, Suprafata Totala: 604; 
Suprafete: , arabil:604,30 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 114; Suprafete: , 
arabil:114,21 mp

19

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/3/1, Suprafata Totala: 646; 
Suprafete: , arabil:646,11 mp

20

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 31,00 0,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31,00 0,00 31,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARCU  ALEXANDRA DANA 
Nr. de rol nominal unic:  1952502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. VERONICA MICLE 

, nr.  20 , bl.  M6 , sc.  B , et.   , ap.  58
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/801607 , C.I.F.**) 2880914226805 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, ap. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Ca
d: 1491/1, Suprafata Totala: 2.740; 
Suprafete: , arabil:2.739,87 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, ap. 20 Rang: IV, Zona: C, Nr.Ca
d: 1491/2, Suprafata Totala: 1.277; 
Suprafete: , arabil:1.276,60 mp

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 2,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARCU NICULAE ;  CARCU ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  11396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1540815070022 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:110,40 mp (sup. utila:  
78,86 mp), Suprafata Totala: 110; An 
anexa:2006

1

99,00 6,00 105,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:110,40 mp (sup. utila:  78,86 mp), 
Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

2

79,00 5,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 178,00 11,00 189,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:389,83 
mp, ocupat:110,40 mp

4

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 324,00 19,00 343,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CARPUSOR NORIS NICOLAE CNP 1711220272649:CARPUSOR PAULA MARCELA CNP 
2780908272707

Nr. de rol nominal unic:  12119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ALBA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna ALBA IULIA , satul/sectorul ALBA IULIA , str. RAMET , nr. 

4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AX/576933 , C.I.F.**) 1711220272649 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:30,01 mp (sup. utila:  21,44 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2006; Data 
iesire:27.04.2005

1

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50813, Cl. beton fara 
inst.:107,00 mp (sup. utila:  76,43 mp), 
Suprafata Totala: 107; An ct.:2013

2

231,00 35,00 266,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50813, Locuinta 
subsol/mansarda:107,00 mp (sup. utila
:  76,43 mp), Suprafata Totala: 107; An 
anexa:2013

3

50,00 8,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 286,00 45,00 331,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 553 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50813, Parcela: 802/2
, Tarla: 23, Suprafata Totala: 818; 
Suprafete: , liber:711,00 mp, ocupat:10
7,00 mp

4

112,00 18,00 130,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 112,00 18,00 130,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 717,00 110,00 827,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARUCERU  COSTACHE;CIOBANU FLORENTINA;MUTU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  3929886
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4763, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 3.135; Suprafete: , arabil:3.135,
00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4764, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4765, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 322; Suprafete: , livezi:322,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4321
, Parcela: 870/9/1, Tarla: 180, 
Suprafata Totala: 5.002; Suprafete: , 
arabil:5.002,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4369
, Parcela: 939/18, Tarla: 199, Suprafata 
Totala: 10.563; Suprafete: , arabil:10.5
63,00 mp; Procent coproprietate: 16,66
%

5

2,00 0,00 2,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CARUTASU  DANIEL; CARUTASU ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  11603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 123 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 035804 , C.I.F.**) 1670806433025 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 123 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5978;5980, Tarla: 
146, Suprafata Totala: 494; Suprafete: 
, arabil:494,40 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CASA  PAROHIALA BALTENI 
Nr. de rol nominal unic:  13354
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. 

NICOLAE , nr.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SF. NICOLAE, 
nr. 12 Rang: V, Zona: A, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:2
006

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CATALIN PARC S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  4359444
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. GEORGE 

TOPIRCEANU , nr.  32 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSTIVUITOR 
MITSUBISHI FD25T-JMW; CC: 3331; 
Masa: 0; CP:0; Nr.:19D2500154; Serie 
sasiu: 19D2500154

1 Dec 5839R/10.06.2021;

68,00 9,00 77,00

T O T A L   : 68,00 9,00 77,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 68,00 9,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 9,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CATANA ANI-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15361
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 261772 , C.I.F.**) 2680915441535 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 397; Suprafete: , arabil:397,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CAZACU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1660156
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. RAMNICU 

VALCEA , nr.  13 , bl.  S30A , sc.  2 , et.  2 , ap.  57
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/763088 , C.I.F.**) 2740131443015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 316;
317/1;318/1, Tarla: 9, Suprafata Totala: 
4.500; Suprafete: , arabil:4.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,33%

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/
26, Tarla: 148, Suprafata Totala: 21.58
0; Suprafete: , arabil:21.580,00 mp

2

104,00 6,00 110,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 669, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

3

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 116,00 7,00 123,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEBANU  ANDREI-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1664626
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. FRUMUSANI , nr. 

2 , bl.  37 , sc.  A , et.  6 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 558223 , C.I.F.**) 1810320450091 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 35, bl. 808 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 214, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 603; Suprafete: , 
arabil:603,00 mp

1 Dec /17.06.2021;

54,00 21,00 75,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 35, bl. 808 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 214/2/1, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 186; Suprafete: , 
arabil:186,00 mp

2 Dec /17.06.2021;

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 22,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 22,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA ILFOV 
Nr. de rol nominal unic:  14757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. CALEA 

BUCURESTILOR , nr.  88 , bl.  A1-2A PARTER , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 34351243 , tel./fax 0212021324 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 1023 / 31.12.2015, 
Suprafata/Valoare: 0,88 mp/lei

1 Dec 17201/25.03.2021;

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CEPRAGA EMANOIL : CEPRAGA GABRIEL CNP 1661109400015
Nr. de rol nominal unic:  11745
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PITAR MOS , nr. 

29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/533541/14,07,2008 , C.I.F.**) 1600618400067 , tel./fa

x  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:81,00 
mp (sup. utila:  57,86 mp), Suprafata 
Totala: 81; An anexa:1950

1

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:113,00 mp 
(sup. utila:  80,71 mp), Suprafata 
Totala: 113; An ct.:1950

2

163,00 24,00 187,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:2,00 
mp (sup. utila:  1,43 mp), Suprafata 
Totala: 2; An anexa:1950

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 181,00 26,00 207,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 180; 
Suprafete: , livezi:180,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 882; 
Suprafete: , vii:882,00 mp

5

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 378; 
Suprafete: , arabil:378,00 mp

6

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 188 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3422,3423,3424,342
5, Tarla: 81, Suprafata Totala: 907; 
Suprafete: , liber:736,48 mp, ocupat:17
0,52 mp

7

168,00 26,00 194,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 186,00 27,00 213,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 686,00 100,00 786,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CERCEL  ROMEO LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14584
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHELU  STELIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10601
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 253 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 229361 , C.I.F.**) 2470825400121 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50660, Nr.CarFunc: 50660, Cl. lemn 
fara inst.:115,37 mp (sup. utila:  82,41 
mp), Suprafata Totala: 115; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 62,50%

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 2,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 414; Suprafete: , vii:4
14,47 mp; Procent coproprietate: 62,50
%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 207; Suprafete: , 
arabil:206,74 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 262; Suprafete: , 
liber:146,75 mp, ocupat:115,37 mp; 

4
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Procent coproprietate: 62,50%
11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 615; Suprafete: , arabil:615,00 
mp

5

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 62,50%

6

87,00 4,00 91,00

T O T A L  Alte Taxe : 87,00 4,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHELU MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359193
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BUCURESTI-TARG

OVISTE , nr.  16 , bl.  1 , sc.  B , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RT nr. 846398 , C.I.F.**) 2720407430017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50660, Nr.CarFunc: 50660, Cl. lemn 
fara inst.:115,37 mp (sup. utila:  82,41 
mp), Suprafata Totala: 115; An ct.:2007
; Procent coproprietate: 37,50%

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 414; Suprafete: , vii:4
14,47 mp; Procent coproprietate: 37,50
%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 253 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50660, Nr.CarFunc: 
50660, Parcela: 3065-3067, Tarla: 75, 
Suprafata Totala: 262; Suprafete: , 
liber:146,75 mp, ocupat:115,37 mp; 
Procent coproprietate: 37,50%

3

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 37,50%

4

52,00 2,00 54,00

T O T A L  Alte Taxe : 52,00 2,00 54,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 4,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  Chendea Marian,Slobozeanu Stelica : Slobozeanu Ludovica:  Iugulescu Nicoleta 
Nr. de rol nominal unic:  124725
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/621254 , C.I.F.**) 1680824340050 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1807
/5, Parcela: 818/16, Tarla: 171, 
Suprafata Totala: 450; Suprafete: , 
arabil:450,00 mp; Procent 
coproprietate: 75,00%

1

49,00 24,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 49,00 24,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 49,00 24,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHENDEA VALERIE ;  CHENDEA MARIAN AUGUSTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13383
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680824340050 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:03.10.2011

2

28,00 74,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1807
/1, Parcela: 818/16, Tarla: 171, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

3

56,00 29,00 85,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 115,00 121,00 236,00

T O T A L  (LEI  RON) : 115,00 121,00 236,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIFOR  AURELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14506
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 88; Suprafete: , 
arabil:88,33 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHILARESCU  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  14071
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BARAJUL 

ROVINARI , nr.  2 , bl.  M21 , sc.   , et.   , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1651008400010 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.767; Suprafete: , arabil:4.766,
77 mp

1

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORBEACA DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  1774863
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TEI , nr. 1 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/385451 , C.I.F.**) 1830112471361 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 4760; Masa: ; CP:; 
Seria: 747236

1

95,00 13,00 108,00

T O T A L   : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 13,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIOREAN SORANA-MIHAELA CNP 2890107160050:  CHIOREAN MIHAI CNP 1840507226702
Nr. de rol nominal unic:  14723
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. TUZLA , nr. 9 , bl. 

D , sc.   , et.  7 , ap.  D72
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2890107160050 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 23A Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 50160, Nr.CarFunc: 50160, Cl. 
lemn fara inst.:246,00 mp (sup. utila:  
175,71 mp), Suprafata Totala: 246; An 
ct.:2009

1 Dec /15.03.2021;

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 0,00 6,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 23A Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 50160, Nr.CarFunc: 50160, 
Suprafata Totala: 650; Suprafete: , 
liber:404,00 mp, ocupat:246,00 mp

2 Dec /15.03.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55678, Nr.CarFunc: 55678, Parcela: 
557/49, Tarla: 135, Suprafata Totala: 1.
266; Suprafete: , arabil:1.266,00 mp

3 Dec /15.03.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORESCU  CRISTIAN MIRCEA ; CHIORESCU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 13.462; Suprafete: , 
arabil:13.462,00 mp

1

739,00 480,00 1.219,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

122,00 230,00 352,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 861,00 710,00 1.571,00

T O T A L  (LEI  RON) : 861,00 710,00 1.571,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIORPEC LILIANA-GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  2425001
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIMPINA , satul/sectorul CIMPINA , str. - , nr. 8 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/824203 , C.I.F.**) 2690211104986 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3112/6:CF54326, Parcela: 192/11;1
92/12;192/13, Tarla: 27, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRAC   MIHAELA-EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14168
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 941; Suprafete: , 
arabil:941,00 mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRCEA IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  3479515
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  8 , bl.   , sc.  B , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580204354822 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 903/
12/1, Tarla: 189, Suprafata Totala: 2.39
0; Suprafete: , arabil:2.390,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRCEA IOAN-CIPRIAN:CHIRCEA CRISTINA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  13394
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  18 , bl.   , sc.  B , et.  3 , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. TZ/009130 , C.I.F.**) 1821008350096 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56901, Parcela: 849/2/27, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 340; Suprafete: , 
arabil:340,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56852, Parcela: 563/1/51, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 1.790; Suprafete: , 
arabil:1.790,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56902, Parcela: 849/2/27, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 1.691; Suprafete: , 
arabil:1.691,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56903, Suprafata Totala: 1.061; 
Suprafete: , arabil:1.061,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56904, Suprafata Totala: 1.522; 
Suprafete: , arabil:1.522,00 mp

5

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 

6
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56853, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56855, Suprafata Totala: 4.710; 
Suprafete: , arabil:4.710,00 mp

7

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 1,00 30,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56806, Parcela: 849/1/36, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 2.177; Suprafete: , 
arabil:2.177,00 mp

8

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 39,00 2,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIREA  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  10832
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROZELOR , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490618400690 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:99,00 mp (sup. 
utila:  70,71 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:33,85 mp, 
Suprafata Totala: 133; An ct.:1984

1

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 1,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIAC  TUDORITA 
Nr. de rol nominal unic:  15181
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. UNIRII , nr. 

154 , bl.  5F , sc.  A , et.  3 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 223358 , C.I.F.**) 2570923400636 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
54877, Parcela: 565/22, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 750; Suprafete: , 
arabil:750,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIAC IONEL CNP 1860815170030:CHIRIAC GINA CNP 2870728172368
Nr. de rol nominal unic:  14178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. OASULUI 

, nr.  28 , bl.  - , sc.  - , et.  1 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - , C.I.F.**) 1860815170030 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2684, Suprafata Totala: 1.061; 
Suprafete: , arabil:1.061,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRIACESCU ALEXANDRU CNP 1540917400053:  CHIRIACESCU CRISTINA CNP 2580209400052
Nr. de rol nominal unic:  14401
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 

130 , bl.  D23 , sc.  A , et.   , ap.  23
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DA/653216 , C.I.F.**) 1540917400053 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 152; Suprafete: , 
arabil:152,25 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.283; Suprafete: , 
arabil:2.283,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.583; Suprafete: , 
arabil:1.582,61 mp

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRILA  FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.  6 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2531229214606 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 525, bl. 8, et. 2, 
ap. 9 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 332/1,
2,9, Nr.CarFunc: 5588, Cl. beton inst.:5
5,36 mp (sup. utila:  39,54 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

118,00 5,00 123,00

T O T A L  Cladiri : 118,00 5,00 123,00

T O T A L  (LEI  RON) : 118,00 5,00 123,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRITOIU MARIAN;  CHIRITOIU RODICA-2770309400106
Nr. de rol nominal unic:  12531
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. TEIUL DOAMNEI , 

nr.  106 , bl.  M14 , sc.  1 , et.  8 , ap.  51
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 401263 , C.I.F.**) 1690714203174 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:21,68 mp (s
up. utila:  15,49 mp), Suprafata Totala: 
22; An ct.:2006

1

24,00 5,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Anexe lemn 
fara inst.:14,75 mp (sup. utila:  10,54 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:1
986

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 29,00 5,00 34,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Parcela: 542;54
3;544, Tarla: 14, Suprafata Totala: 1.26
2; Suprafete: , arabil:1.262,00 mp

3

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3081, Parcela: 542;54
3;544, Tarla: 14, Suprafata Totala: 602; 
Suprafete: , liber:562,81 mp, ocupat:39
,19 mp

4

131,00 29,00 160,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 3373, Parcela: 75/3, Tarla: 4, 

5

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Suprafata Totala: 1.650; Suprafete: , 
arabil:1.650,00 mp

36,00 10,00 46,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 182,00 41,00 223,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SYM ; CC: 49; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 072006; Nr.:RFGBL05WX7S
022709; Serie sasiu: RFGBL05WX7S0
22709

6

39,00 9,00 48,00

T O T A L   : 39,00 9,00 48,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 39,00 9,00 48,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

7

605,00 129,00 734,00

T O T A L  Alte Taxe : 605,00 129,00 734,00

T O T A L  (LEI  RON) : 855,00 184,00 1.039,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIRU FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10678
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 343424 , C.I.F.**) 2550320400121 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.461; Suprafete: , arabil:3.461,
00 mp

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHITU  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  12529
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRANGULUI , nr. 19 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:61,60 mp (sup. utila:  44
,00 mp), Suprafata Totala: 62; An ct.:2
006

1

101,00 43,00 144,00

T O T A L  Cladiri : 101,00 43,00 144,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 714; Suprafete: , 
livezi:714,00 mp

2

29,00 13,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.933; Suprafete: , 
arabil:1.933,00 mp

3

67,00 30,00 97,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 504; Suprafete: , liber:442,40 
mp, ocupat:61,60 mp

4

258,00 119,00 377,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 354,00 162,00 516,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 8004717; Nr.:
8004717; Serie sasiu: 8004717

5

69,00 32,00 101,00

T O T A L   : 69,00 32,00 101,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 69,00 32,00 101,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

863,00 318,00 1.181,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PPHX/104180 / 01.
01.2017

7 PPHX/104180/

200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local PPHX/104179 / 01.
01.2017

8 PPHX/104179/

750,00 0,00 750,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.813,00 318,00 2.131,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.337,00 555,00 2.892,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU  DORINA-LAURENTIA 
Nr. de rol nominal unic:  14328
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BRAŞOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BRASOV , satul/sectorul BRASOV , str. GRIVITA , nr. 

51 , bl.  35 , sc.  A , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2480429080011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.025; Suprafete: , 
arabil:1.024,50 mp

1

56,00 31,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

4,00 7,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 38,00 98,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.029; Suprafete: , 
arabil:10.029,00 mp

3

513,00 353,00 866,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

85,00 170,00 255,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 598,00 523,00 1.121,00

T O T A L  (LEI  RON) : 658,00 561,00 1.219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU M.  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12491
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  47 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:73,60 mp (sup. utila:  52
,57 mp), Suprafata Totala: 74; An ct.:2
006

2

77,00 27,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 82,00 28,00 110,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 578; Suprafete: , 
arabil:578,00 mp

3

29,00 16,00 45,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 241; Suprafete: , liber:159,90 
mp, ocupat:81,10 mp

4

80,00 30,00 110,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 109,00 46,00 155,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

611,00 186,00 797,00

T O T A L  Alte Taxe : 611,00 186,00 797,00

T O T A L  (LEI  RON) : 802,00 260,00 1.062,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHIVU VIORICA  , CHIVU ION, , CHIVU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14309
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.377; Suprafete: , 
arabil:8.377,00 mp

1

225,00 106,00 331,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 225,00 106,00 331,00

T O T A L  (LEI  RON) : 225,00 106,00 331,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CHOKR KHEIR ,  CHOKR EUGENIA-JEANINNE 
Nr. de rol nominal unic:  14733
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 23 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 125452 , C.I.F.**) 2681105463021 , tel./fax SECT 6 , 

e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.487; Suprafete: , arabil:1.487,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 957; Suprafete: , arabil:957,00 
mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 516; Suprafete: , arabil:516,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 637; Suprafete: , arabil:637,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.250; Suprafete: , arabil:4.249,
96 mp

5

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 2,00 34,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIMPOERU IONUT-NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1830330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/391881 , C.I.F.**) 1890331156287 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D137333; Nr.:
VF1B07CF25875272; Serie sasiu: VF1
B07CF25875272

1

192,00 31,00 223,00

T O T A L   : 192,00 31,00 223,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 31,00 223,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 31,00 223,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CINCA  REVECA-LUMINITA; CINCA DRAGOS DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13444
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul OSTRATU , str. PRIMAVERII 

, nr.  116 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680112381274 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 75.000; Suprafete: , arabil:75.0
00,00 mp; Data iesire:07.07.2020

1

3.375,00 2.894,00 6.269,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

870,00 1.917,00 2.787,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4.245,00 4.811,00 9.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.245,00 4.811,00 9.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIOBANU GHEORGHE  (CIOBANU MARIN) 
Nr. de rol nominal unic:  15562
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1700417513873 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 527; Suprafete: , liber:527,00 
mp

1

189,00 54,00 243,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 189,00 54,00 243,00

T O T A L  (LEI  RON) : 189,00 54,00 243,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIOBOTARU  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12334
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 501 , 

bl.  8 , sc.  - , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2601122370032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 501, bl. 8, sc. -, 
ap. 2 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton inst.:
49,79 mp (sup. utila:  35,56 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

619,00 398,00 1.017,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

2

132,00 280,00 412,00

T O T A L  Cladiri : 751,00 678,00 1.429,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

377,00 720,00 1.097,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

1.038,00 399,00 1.437,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.415,00 1.119,00 2.534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.166,00 1.797,00 3.963,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CIOBOTARU CRISTINA-2640330400238; RADU NICOLAE-STEFAN-1680406470073;RADU VIOREL-
1741215471016;NITOC GEORGIANA - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  10443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

26 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:53,00 mp (sup. utila:  37
,86 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:1
968

1

25,00 6,00 31,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:27,00 mp (sup. 
utila:  19,29 mp), Suprafata Totala: 27; 
An anexa:1968

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:14,00 mp (sup. 
utila:  10,00 mp), Suprafata Totala: 14; 
An anexa:1968

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 26, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:25,00 mp (sup. 
utila:  17,86 mp), Suprafata Totala: 25; 
An anexa:1968

4

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 39,00 6,00 45,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. GEORGE COSBUC, nr. 26 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 3649;3650, Tarla: 
86, Suprafata Totala: 512; Suprafete: , 
liber:393,00 mp, ocupat:119,00 mp

95,00 20,00 115,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 95,00 20,00 115,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

401,00 72,00 473,00

T O T A L  Alte Taxe : 401,00 72,00 473,00

T O T A L  (LEI  RON) : 535,00 98,00 633,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CIOTIRNEL IOANA GHEORGHE FANICA, HARALAMBIE MARIAN, BREZEANU FLORICA, ANGHEL N. 
ALEXANDRINA, DINESCU MARIAN , (STAN 

Nr. de rol nominal unic:  13196
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 17.124; Suprafete: , arabil:17.1
24,00 mp

1

923,00 589,00 1.512,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

146,00 276,00 422,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.069,00 865,00 1.934,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.069,00 865,00 1.934,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIRCIUMARU VALENTIN  (MINCULESCU VLASCA CARMEN) 
Nr. de rol nominal unic:  12115
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 144579 , C.I.F.**) 1670913421527 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 34,00 53,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 270,00 198,00 468,00

T O T A L  (LEI  RON) : 270,00 198,00 468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIRCOVESCU  DOMNICA 
Nr. de rol nominal unic:  1940971
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 382 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/388864 , C.I.F.**) 2580126400756 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 1598; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 151825; Nr.:AA111S3W11C98E4
; Serie sasiu: AA111S3W11C98E4

1

191,00 31,00 222,00

T O T A L   : 191,00 31,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 191,00 31,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 191,00 31,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUBOTARU MARIA-MAGDA 
Nr. de rol nominal unic:  11327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. STEFAN CEL 

MARE , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460924400052 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 1.198; Suprafete: , 
arabil:1.198,00 mp; Procent 
coproprietate: 37,50%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 1.047; Suprafete: , 
liber:979,00 mp, ocupat:68,00 mp; 
Procent coproprietate: 37,50%

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCA  DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  11392
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. 11 , bl. - , sc. 

- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HOINAR - MOTORETA ; CC: 
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 6901373; 
Nr.:6901373; Serie sasiu: 6901373

1

95,00 70,00 165,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

53,00 135,00 188,00

T O T A L   : 148,00 205,00 353,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 148,00 205,00 353,00

T O T A L  (LEI  RON) : 148,00 205,00 353,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCIULIN CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  2891150
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul HUNEDOARA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna HUNEDOARA , satul/sectorul HUNEDOARA , str. 

MIHAI VITEAZU , nr.  21 , bl.   , sc.  B , et.  6 , ap.  71
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/HD/820286 , C.I.F.**) 1730613203140 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200
/5:CF 54245, Suprafata Totala: 400; 
Suprafete: , arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200
/1:COTA INDIVIZA DE 8,45% DIN 
TOTALUL DE TEREN INTRAVILAN DE 
884 MP, Suprafata Totala: 75; 
Suprafete: , arabil:74,70 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCU  ELENA;CIUCU SANTY-DANIEL;DINEL ROMO;DINEL RUSE-MARIN ; TEPURU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13737
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59135, Parcela: 918/4/1, Tarla: 194, 
Suprafata Totala: 1.800; Suprafete: , 
arabil:1.800,00 mp; Data iesire:10.03.2
020

1

81,00 24,00 105,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 81,00 24,00 105,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 24,00 105,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUCUR  GHEORGHITA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12324
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 564 , 

bl.  - , sc.  - , et.  2 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 410; Suprafete: , 
arabil:410,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIULACU  VALERIA-ALINA;  CIULACU IONEL-ROMEO 
Nr. de rol nominal unic:  14680
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. CALEA 

CALARASILOR , nr.  33 , bl.  N4 , sc.  2 , et.  5 , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/458729 , C.I.F.**) 1790206343221 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 200; Suprafete: , arabil:199,92 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CIUTACU  CLAUDIU VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  15786
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , 

bl.  1 , sc.  -- , et.  1 , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1701231470011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local R16/0661326 / 06.1
2.2016

1 R16/0661326/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CLOFNER  NICULAE;DUMITRESCU GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  3929889
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4763, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 3.135; Suprafete: , arabil:3.135,
00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4764, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4377
, Parcela: 4765, Tarla: 111, Suprafata 
Totala: 322; Suprafete: , livezi:322,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4321
, Parcela: 870/9/1, Tarla: 180, 
Suprafata Totala: 5.002; Suprafete: , 
arabil:5.002,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4369
, Parcela: 939/18, Tarla: 199, Suprafata 
Totala: 10.563; Suprafete: , arabil:10.5
63,00 mp; Procent coproprietate: 16,66
%

5

3,00 0,00 3,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CNCF " CFR" SA Sucursala Regionala a CF BUCURESTI ,SECTIA L2
Nr. de rol nominal unic:  14770
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GARII DE NORD , 

nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15548207 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 489, Val. 
inventar: 0,00 lei, Cota: 1,00%, Val. 
rezidentiala: 1.848,00 lei, Cota: 0,10%, 
Data ultimei reevaluari: 31.12.2019

1 Dec 17264/31.03.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 489, Val. 
inventar: 0,00 lei, Cota: 1,00%, Val. 
rezidentiala: 46.200,00 lei, Cota: 0,10%
, Data ultimei reevaluari: 31.12.2019 , 
Nr.Cad: NR INVENTAR 233

2 Dec 17264/31.03.2021;

46,00 7,00 53,00

T O T A L  Cladiri : 48,00 7,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 7,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COBZACU  CORNELIA-IORDANA 
Nr. de rol nominal unic:  10671
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COCIS  CAMELIA 
Nr. de rol nominal unic:  2476893
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2660617430016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2951
, Parcela: 949/37, Tarla: 203, Suprafata 
Totala: 14.119; Suprafete: , arabil:14.11
9,00 mp

1

196,00 30,00 226,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 196,00 30,00 226,00

T O T A L  (LEI  RON) : 196,00 30,00 226,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CODESCU ISABELLE CORINA : BENDELA SORIN BOGDAN CNP 1650926400130 cu uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  12079
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAIL IVANOVICI 

GLINKA , nr.  6 , bl.   , sc.  A , et.   , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/695054 , C.I.F.**) 2680720420015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, 
Anexe lemn fara inst.:53,00 mp (sup. 
utila:  37,86 mp), Suprafata Totala: 53; 
An anexa:2014

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, 
Parcela: 3999;4000;4005, Tarla: 92, 
Suprafata Totala: 424; Suprafete: , 
liber:371,00 mp, ocupat:53,00 mp

2

52,00 7,00 59,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 7 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 53121, 
Parcela: 3999;4000;4005, Tarla: 92, 
Suprafata Totala: 281; Suprafete: , 
arabil:281,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 7,00 61,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2752 / 
31.12.2013

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 282,00 31,00 313,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CODREANU  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1669552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 443 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 487978 , C.I.F.**) 1750418421530 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
472403; Nr.:WVWZZZ3CZGE096981; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZGE096981

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COJOCARU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  4359592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BĂICOI , satul/sectorul BĂICOI , str. MORII , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1601120290078 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 1,60%

1 Dec /10.09.2021;

66,00 82,00 148,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 66,00 82,00 148,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 82,00 148,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COLABORATORY DESIGN SRL-D 
Nr. de rol nominal unic:  3613801
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 650 , 

bl.  CAM 1 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 37660316 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO ; CC: 1560; Masa: 
1600; CP:; Seria: 143672; Nr.:YV1MK7
65272023719; Serie sasiu: YV1MK765
272023719

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COLEA  ADELA 
Nr. de rol nominal unic:  3922730
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. CARAMIDARII DE 

JOS , nr.  9 , bl.  74A , sc.  1 , et.   , ap.  38
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770822440033 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RANDUNELELOR, nr. 11 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 57857, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  2010696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  37 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
MERCEDES BENZ ; CC: 2148; Masa: 0
CP:0; Seria: 50487469; Nr.:VSA63819
413439039; Serie sasiu: VSA6381941
3439039

1

1.749,00 195,00 1.944,00

T O T A L   : 1.749,00 195,00 1.944,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.749,00 195,00 1.944,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.749,00 195,00 1.944,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  15210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  41 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919/
3/1, Tarla: 194, Suprafata Totala: 638; 
Suprafete: , arabil:638,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 5 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  42
,86 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:2
006

1

110,00 63,00 173,00

T O T A L  Cladiri : 110,00 63,00 173,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 180; Suprafete: , liber:180,00 
mp

2

97,00 54,00 151,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 224; Suprafete: , 
arabil:224,00 mp

3

26,00 15,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 380; Suprafete: , liber:320,00 
mp, ocupat:60,00 mp

4

178,00 86,00 264,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 301,00 155,00 456,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA-HOINAR ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8906281

5

79,00 51,00 130,00

T O T A L   : 79,00 51,00 130,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 79,00 51,00 130,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6
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87,00 162,00 249,00

T O T A L  Alte Taxe : 87,00 162,00 249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 431,00 1.008,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN MIHAIL CONSTANTIN:COMAN ANDREIA 
Nr. de rol nominal unic:  13486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , 

nr.  104 , bl.  85 , sc.  C , et.  1 , ap.  62
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/776036 , C.I.F.**) 1620315400312 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1639
/6Cota indiviza de 7,350% din totalul de 
493,33mp cu destinatia de drum de 
acces, Suprafata Totala: 38; Suprafete
: , arabil:38,16 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1639
/7/1, Suprafata Totala: 702; Suprafete: 
, arabil:701,52 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1639/7/2, Parcela: 830/3, Tarla: 
172, Suprafata Totala: 400; Suprafete: 
, liber:400,04 mp

3

56,00 8,00 64,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1639/6:Cota indiviza de 4,988% 
cu detinatia de drum de acces, Parcela
: 830/3, Tarla: 172, Suprafata Totala: 
25; Suprafete: , arabil:24,61 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 8,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 8,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMAN VASILICA-JENEL :  COMAN ANCA 
Nr. de rol nominal unic:  11064
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  51 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720318470019 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
51, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:23,00 
mp (sup. utila:  16,43 mp), Suprafata 
Totala: 23; An anexa:2006

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
51, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:51,00 mp (s
up. utila:  36,43 mp), Suprafata Totala: 
51; An ct.:2006

2

24,00 9,00 33,00

T O T A L  Cladiri : 28,00 10,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
51 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2981, 
Parcela: 4709;4710, Tarla: 110, 
Suprafata Totala: 224; Suprafete: , 
liber:150,00 mp, ocupat:74,00 mp

3

28,00 11,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 11,00 39,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 49; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 76001116; Nr.:
76001116; Serie sasiu: 76001116

4

16,00 6,00 22,00

T O T A L   : 16,00 6,00 22,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 6,00 22,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

744,00 313,00 1.057,00

T O T A L  Alte Taxe : 744,00 313,00 1.057,00

T O T A L  (LEI  RON) : 816,00 340,00 1.156,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMANESCU  MARIUS-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11887
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CAIMATEI , nr. 18

, bl.   , sc.   , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK 080773 , C.I.F.**) 1690305416048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 562, bl. 4, sc. -, 
et. 2, ap. 12 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
12/2:2:12 : CF 6, Cl. beton fara inst.:59,
19 mp (sup. utila:  42,28 mp), 
Suprafata Totala: 59; An ct.:1990

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 40,00 4,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 9,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COMPANIA NATIONALA "CFR" SA-SUCURSALA REGIONALA CF BUCURESTI -DIVIZIA TRAFIC 
Nr. de rol nominal unic:  14803
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GARII DE NORD , 

nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15548207 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 139.599,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019 , Nr.Cad: CLADIRE CALATORI 
STATIA SCROVISTEA ,NR INVENTAR 
505

1 Dec 17207/25.03.2021;

1.396,00 181,00 1.577,00

T O T A L  Cladiri : 1.396,00 181,00 1.577,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice FN / 
31.12.2016

2

0,00 2.315,00 2.315,00

T O T A L  Alte Taxe : 0,00 2.315,00 2.315,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.396,00 2.496,00 3.892,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONCESCHI   NECULAIU 
Nr. de rol nominal unic:  13817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , 

nr.  166 , bl.  b2 , sc.  d , et.  2 , ap.  122
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
37, Tarla: 138, Suprafata Totala: 869; 
Suprafete: , arabil:869,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONDRACHE  ELENA;CONDRACHE GIORGEL 
Nr. de rol nominal unic:  14616
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 836; Suprafete: , 
arabil:835,55 mp

1

27,00 17,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

2

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

3

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

4

31,00 18,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 999; Suprafete: , 
arabil:999,00 mp

5

73,00 38,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

6
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23,00 46,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 216,00 155,00 371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 216,00 155,00 371,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANDACHE  FLORIN-DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1780552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. GARII , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1920715297294 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX / 0593808 / 
27.11.2017

1 PBX / 0593808/

745,00 0,00 745,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 0,00 745,00

T O T A L  (LEI  RON) : 745,00 0,00 745,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN   ION; CONSTANTIN IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  10307
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2361025400831 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:188,40 mp (sup. utila:  134,57 mp)
, Suprafata Totala: 188; An ct.:2006

1

135,00 40,00 175,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
006

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:31,50 mp (sup. utila:  22,50 mp), 
Suprafata Totala: 32; An ct.:2006

3

23,00 5,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 159,00 45,00 204,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.565; Suprafete: , arabil:1.565,
00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 643; Suprafete: , vii:643,00 mp

5

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 603; Suprafete: , liber:555,50 
mp, ocupat:47,50 mp

39,00 13,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 46,00 13,00 59,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919/
5, Tarla: 194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

7

24,00 6,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
1/29, Tarla: 211, Suprafata Totala: 5.07
1; Suprafete: , arabil:5.071,00 mp

8

24,00 7,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919, 
Tarla: 194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

9

46,00 9,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 94,00 22,00 116,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA05101; Nr.:
UU1LSDAEH39380865; Serie sasiu: 
UU1LSDAEH39380865

10

168,00 27,00 195,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA ; CC: 1; Masa
: 1600; CP:; Seria: 04A00895; Nr.:04A0
0895; Serie sasiu: 04A00895

11

24,00 3,00 27,00

T O T A L   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 30,00 222,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

480,00 74,00 554,00

T O T A L  Alte Taxe : 480,00 74,00 554,00

T O T A L  (LEI  RON) : 971,00 184,00 1.155,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2466340
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 722 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1930221471348 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 233 ; CC: 2446; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 0376691; Nr.:V
F3233H5215111108; Serie sasiu: VF32
33H5215111108; Data iesire:27.01.202
2

1

2.067,00 231,00 2.298,00

T O T A L   : 2.067,00 231,00 2.298,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.067,00 231,00 2.298,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.067,00 231,00 2.298,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ANICUTA 
Nr. de rol nominal unic:  14461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 585 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770412471029 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 585, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:38,84 mp (sup. utila:  27
,74 mp), Suprafata Totala: 39; An 
anexa:2001

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 585 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 165; 
Suprafete: , liber:126,21 mp, ocupat:38
,84 mp

2

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  1493568
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  34 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2490627400855 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Tarla: 
71, Suprafata Totala: 15.597; 
Suprafete: , arabil:15.597,00 mp

1

1.046,00 1.045,00 2.091,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:07.12.2012

2

133,00 326,00 459,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.179,00 1.371,00 2.550,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.179,00 1.371,00 2.550,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  BEATRICE IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  2875236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 512 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2900821410069 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET AVEO ; CC: 
1150; Masa: 1600; CP:; Seria: 691089K
A2; Nr.:KL1SF48TJ7B750108; Serie 
sasiu: KL1SF48TJ7B750108

1

144,00 29,00 173,00

T O T A L   : 144,00 29,00 173,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 144,00 29,00 173,00

T O T A L  (LEI  RON) : 144,00 29,00 173,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14070
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 851; Suprafete: , 
arabil:851,00 mp

1

59,00 24,00 83,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 24,00 83,00

T O T A L  (LEI  RON) : 59,00 24,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  DANIEL SI RADOI CRISTIAN DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13562
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12034
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:4,00 mp (sup. utila:  2,86 mp), 
Suprafata Totala: 4; An ct.:2006

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN - RAFAEL 
Nr. de rol nominal unic:  1839878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 526 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 425427 , C.I.F.**) 1890829471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL VECTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:W0L000036T1175031; Serie sasiu: 
W0L000036T1175031

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2195264
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 196 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1960331471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 062758; Nr.:W
VWZZZ1JZ1U131139; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZ1U131139

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  FLORIN-RAFAEL 
Nr. de rol nominal unic:  4137781
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 526 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1297; 
Masa: 1600; CP:; Seria: WM45350; Nr.:
WFOAXXGAJAWM45350; Serie sasiu: 
WFOAXXGAJAWM45350

1

555,00 363,00 918,00

T O T A L   : 555,00 363,00 918,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 555,00 363,00 918,00

T O T A L  (LEI  RON) : 555,00 363,00 918,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12626
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:40,00 mp (sup. 
utila:  28,57 mp), Suprafata Totala: 40; 
An anexa:2006

1

74,00 45,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:18,00 mp (sup. utila:  12
,86 mp), Suprafata Totala: 18; An ct.:2
006

2

37,00 20,00 57,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

34,00 79,00 113,00

T O T A L  Cladiri : 145,00 144,00 289,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.050; Suprafete: , 
arabil:1.050,00 mp

4

57,00 29,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 418; Suprafete: , liber:360,00 
mp, ocupat:58,00 mp

5

275,00 174,00 449,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
114,00 258,00 372,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 446,00 461,00 907,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.332; Suprafete: , 
arabil:2.332,00 mp

7

122,00 82,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

44,00 100,00 144,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 166,00 182,00 348,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

9

120,00 225,00 345,00

T O T A L   : 120,00 225,00 345,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 120,00 225,00 345,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

200,00 426,00 626,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 426,00 626,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.077,00 1.438,00 2.515,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12811
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 89 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 89, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:23,00 mp (sup. utila:  16,43 mp), 
Suprafata Totala: 23; An anexa:2006

1

18,00 9,00 27,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 89, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:9
4,29 mp (sup. utila:  67,35 mp), 
Suprafata Totala: 94; An ct.:2006

2

560,00 264,00 824,00

T O T A L  Cladiri : 578,00 273,00 851,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 972; Suprafete: , 
arabil:972,00 mp

3

50,00 23,00 73,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 89 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 628; Suprafete: , 
liber:510,71 mp, ocupat:117,29 mp

4

350,00 169,00 519,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 400,00 192,00 592,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.222; Suprafete: , 
arabil:15.222,00 mp

5

655,00 322,00 977,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 655,00 322,00 977,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.378,00 1.091,00 3.469,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12950
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  100 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:40,00 
mp (sup. utila:  28,57 mp), Suprafata 
Totala: 40; An anexa:2006

1

19,00 5,00 24,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:50,00 mp (s
up. utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 
50; An ct.:2006

2

67,00 20,00 87,00

T O T A L  Cladiri : 86,00 25,00 111,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 3.502; 
Suprafete: , arabil:3.502,00 mp

3

89,00 31,00 120,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 780; 
Suprafete: , liber:690,00 mp, ocupat:90
,00 mp

4

268,00 69,00 337,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 357,00 100,00 457,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 100 Rang: V, 
Zona: B, Suprafata Totala: 12.818; 
Suprafete: , arabil:12.818,00 mp

5

229,00 62,00 291,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 229,00 62,00 291,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

555,00 139,00 694,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 139,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.227,00 326,00 1.553,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2983009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORHIDEELOR , nr. 30 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 493371 , C.I.F.**) 1720223151854 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1753; 
Masa: 2000; CP:; Nr.:WFONXXGCDN2P
60922; Serie sasiu: WFONXXGCDN2P6
0922

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHEORGHITA 
Nr. de rol nominal unic:  12544
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 10 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14
,29 mp), Suprafata Totala: 20; An ct.:2
006

1

36,00 16,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

25,00 69,00 94,00

T O T A L  Cladiri : 61,00 85,00 146,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:31.12.2012

3

96,00 245,00 341,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 96,00 245,00 341,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

58,00 166,00 224,00

T O T A L  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 215,00 496,00 711,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  GHERGHE-MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  2470157
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. Sold.ION 

PARJOLESCU , nr.  37 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 872053 , C.I.F.**) 1440115400087 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 903, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 381; Suprafete: , 
liber:333,00 mp, ocupat:48,00 mp

1

18,00 2,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 900, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 1.403; Suprafete: , 
arabil:1.403,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 901, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 830; Suprafete: , vii:8
30,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CONSTANTIN IOANA:STROE FLORICICA-ADRIANA:CONSTANTIN NICOLAE-ADRIAN:CONSTANTIN 
RADU-DORIN 

Nr. de rol nominal unic:  10572
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 351 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/100788 , C.I.F.**) 2541114400788 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 351 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1133:CF 53033, 
Parcela: 2442,2443,2444, Tarla: 60, 
Suprafata Totala: 761; Suprafete: , 
liber:616,16 mp, ocupat:144,84 mp

1

169,00 65,00 234,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 169,00 65,00 234,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

395,00 124,00 519,00

T O T A L  Alte Taxe : 395,00 124,00 519,00

T O T A L  (LEI  RON) : 564,00 189,00 753,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 585 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1410129400337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 585, bl. -, sc. - 
Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara inst.:7
5,00 mp (sup. utila:  53,57 mp), 
Suprafata Totala: 75; An ct.:2006

1

49,00 9,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 49,00 9,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 585 Rang: IV, 
Zona: C, Tarla: 12, Suprafata Totala: 
335; Suprafete: , liber:260,00 mp, 
ocupat:75,00 mp

3

47,00 8,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 49,00 8,00 57,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

70,00 13,00 83,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 70,00 13,00 83,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

320,00 48,00 368,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 48,00 368,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 488,00 78,00 566,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VLADAIA , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 391868 , C.I.F.**) 1570223400858 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VLADAIA, nr. 1 Rang: IV, Zona: C
, Cl. beton fara inst.:162,00 mp (sup. 
utila:  115,71 mp), Suprafata Totala: 
162; An ct.:1977

1

195,00 22,00 217,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VLADAIA, nr. 1 Rang: IV, Zona: C
, Anexe beton fara inst.:125,00 mp (su
p. utila:  89,29 mp), Suprafata Totala: 
125; An anexa:1977

2

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 235,00 26,00 261,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 17H97977; Nr.:WOLO
TGF7542180453; Serie sasiu: 
WOLOTGF7542180453

3

203,00 12,00 215,00

T O T A L   : 203,00 12,00 215,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 203,00 12,00 215,00

T O T A L  (LEI  RON) : 438,00 38,00 476,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  ION-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  1953559
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1251108400609 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 942/
6, Tarla: 200, Suprafata Totala: 19.621; 
Suprafete: , arabil:19.621,00 mp

1

184,00 21,00 205,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 184,00 21,00 205,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 21,00 205,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  11962
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GR 703282 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

60,00 31,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

3,00 6,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 37,00 100,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.700; Suprafete: , arabil:7.700,
00 mp

3

383,00 251,00 634,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 444,00 371,00 815,00

T O T A L  (LEI  RON) : 507,00 408,00 915,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  LIXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  13978
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

127,00 86,00 213,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 39,00 58,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 125,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 125,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CONSTANTIN LIXANDRA-defunct;(ION GH. ALEXANDRA); RADUTA DUMITRA; ION GH.NICOLAE; - 
DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  12577
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:4,00 mp (sup. 
utila:  2,86 mp), Suprafata Totala: 4; An 
anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14
,29 mp), Suprafata Totala: 20; An ct.:2
006

2

12,00 2,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 182; Suprafete: , 
arabil:182,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , liber:312,00 
mp

4

57,00 11,00 68,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 11,00 71,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/43, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.906; Suprafete: , arabil:2.906,
00 mp

5
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39,00 8,00 47,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 29/3, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 1.030; Suprafete: , arabil:1.030,
00 mp; Data iesire:27.08.2015

6

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 42,00 8,00 50,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

319,00 61,00 380,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 61,00 380,00

T O T A L  (LEI  RON) : 436,00 82,00 518,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12117
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2541002400863 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 805; Suprafete: , arabil:805,00 
mp; Data iesire:19.06.1996

1

2,00 1,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

2,00 5,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 6,00 10,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.497; Suprafete: , arabil:6.497,
00 mp

3

364,00 241,00 605,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

52,00 101,00 153,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 214, Tarla: 31/A, Suprafata 
Totala: 11.997; Suprafete: , arabil:11.99
7,00 mp

5

656,00 427,00 1.083,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 866/
34, Tarla: 178/A, Suprafata Totala: 26.3

6
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45; Suprafete: , arabil:26.345,00 mp
1.312,00 824,00 2.136,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/
33, Tarla: 147/A, Suprafata Totala: 40.0
00; Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

7

1.991,00 1.250,00 3.241,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4.375,00 2.843,00 7.218,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.379,00 2.849,00 7.228,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13944
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14086
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 16.000; Suprafete: , arabil:16.0
00,00 mp

1

862,00 550,00 1.412,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

137,00 256,00 393,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 999,00 806,00 1.805,00

T O T A L  (LEI  RON) : 999,00 806,00 1.805,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CONSTANTIN MARIAN;CONSTANTIN CARMEN;CONSTANTIN ION SI CONSTANTIN SUZANA-drept de 
uzufruct viager 

Nr. de rol nominal unic:  1842036
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. 

CONSTRUCTORILOR , nr.  10 , bl.  Z21 , sc.  1 , et.  6 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 427647 , C.I.F.**) 1671014470039 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3685/1, Cl. lemn fara 
inst.:109,00 mp (sup. utila:  77,86 mp), 
Suprafata Totala: 109; An ct.:1967

1

168,00 75,00 243,00

T O T A L  Cladiri : 168,00 75,00 243,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3685/1, Parcela: 1329
,1331/1;1332/1;1333/1, Tarla: 43, 
Suprafata Totala: 936; Suprafete: , 
liber:827,00 mp, ocupat:109,00 mp

2

537,00 240,00 777,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 35 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3685/1, Parcela: 1329
;1331/1;1332/1;1333/1, Tarla: 43, 
Suprafata Totala: 911; Suprafete: , 
arabil:911,00 mp

3

64,00 25,00 89,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 601,00 265,00 866,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2013

4

72,00 117,00 189,00

Taxa salubritate persoane fizice 1243 / 
18.12.2012

5

781,00 376,00 1.157,00

T O T A L  Alte Taxe : 853,00 493,00 1.346,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.622,00 833,00 2.455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  10840
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 540 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 109192 , C.I.F.**) 2700713470058 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 540, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:78,00 mp (sup. utila:  55,71 
mp), Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

1

58,00 3,00 61,00

T O T A L  Cladiri : 58,00 3,00 61,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 915; Suprafete: , vii:915,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.386; Suprafete: , arabil:1.386,
00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 540 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 560; 
Suprafete: , liber:482,00 mp, ocupat:78
,00 mp

4

45,00 3,00 48,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 3,00 56,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.800; Suprafete: , arabil:11.80
0,00 mp

5

59,00 4,00 63,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 59,00 4,00 63,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 6,00 145,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PPHX 546569 / 10.09.20217 546569/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 719,00 6,00 725,00

T O T A L  (LEI  RON) : 889,00 16,00 905,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  3626553
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 540 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 288266 , C.I.F.**) 1670718471036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA QINGQI ; CC
124; Masa: 1600; CP:; Seria: 
0401055866; Nr.:LAEMD24034A93076
9; Serie sasiu: LAEMD24034A930769

1

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO ; CC: 796; Masa: 
1600; CP:; Seria: 364366KA2; Nr.:3643
66KA2; Serie sasiu: 364366KA2

2

32,00 2,00 34,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HONDA CIVIC ; CC: 1798; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 3902658; Nr.:N
LAFB8540FW002670; Serie sasiu: 
NLAFB8540FW002670

3

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 220,00 13,00 233,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 220,00 13,00 233,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 13,00 233,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  N. CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13058
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35
,71 mp), Suprafata Totala: 50; An ct.:2
006

1

90,00 44,00 134,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

47,00 129,00 176,00

T O T A L  Cladiri : 137,00 173,00 310,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
arabil:250,00 mp

3

29,00 13,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

37,00 104,00 141,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 117,00 183,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

58,00 166,00 224,00

T O T A L  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 456,00 717,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12883
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 186 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1240325400601 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2006

1

24,00 10,00 34,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:64,50 mp (sup. utila:  
46,07 mp), Suprafata Totala: 65; An 
ct.:2006

2

330,00 142,00 472,00

T O T A L  Cladiri : 354,00 152,00 506,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 324; Suprafete: , vii:3
24,00 mp

3

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.307; Suprafete: , 
arabil:1.307,00 mp

4

56,00 24,00 80,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 523; Suprafete: , liber:417,50 
mp, ocupat:105,50 mp

5

261,00 112,00 373,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 325,00 140,00 465,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

68,00 371,00 439,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

7

407,00 403,00 810,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
05.03.2013

8

639,00 145,00 784,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.114,00 919,00 2.033,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.793,00 1.211,00 3.004,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13007
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:95,20 mp (sup. utila:  68
,00 mp), Suprafata Totala: 95; An ct.:2
006

2

197,00 121,00 318,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

0,00 38,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 208,00 166,00 374,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.307; Suprafete: , vii
:1.307,00 mp

4

83,00 46,00 129,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 804; Suprafete: , 
arabil:804,00 mp

5

20,00 11,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 504; Suprafete: , liber:393,80 
mp, ocupat:110,20 mp

319,00 197,00 516,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

53,00 104,00 157,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 475,00 358,00 833,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

258,00 593,00 851,00

T O T A L  Alte Taxe : 258,00 593,00 851,00

T O T A L  (LEI  RON) : 941,00 1.117,00 2.058,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3628940
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 329217 , C.I.F.**) 1740109151799 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , liber:101,00 
mp

1

13,00 2,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 2,00 15,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT BRAVO ; CC: 1910; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 5903830; Nr.:Z
FA19800004128819; Serie sasiu: ZFA
19800004128819

2

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 403,00 46,00 449,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLAE;CONSTANTIN MARIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10416
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 469 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1381124400343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 988; Masa: 
1600; CP:; Seria: 70790418; Nr.:70790
418; Serie sasiu: 70790418

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  NICOLETA ANTOANELA-INTER. VANZARE NR.70/29,09,2014 BEJ IORDACHE RADU 
Nr. de rol nominal unic:  15555
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 107; Suprafete: , 
arabil:107,12 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.393; Suprafete: , 
arabil:1.392,89 mp

2

50,00 20,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 22,00 78,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 22,00 78,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  1601486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BARAJUL 

ROVINARI , nr.  1 , bl.  M7C , sc.  B , et.  3 , ap.  51
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/658654 , C.I.F.**) 1580826400530 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 59 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57181, Parcela: 3908/
3909/3910/3911/3912\2, Tarla: 91, 
Suprafata Totala: 398; Suprafete: , 
arabil:398,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  RADU-GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  11179
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal 050674 , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. DR. 

ANIBAL TEOHARI , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 483382 , C.I.F.**) 1531102400023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:34,07 mp (sup. utila:  24,34 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2006

1

36,00 8,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 36,00 8,00 44,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 678; Suprafete: , arabil:678,00 
mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.246; Suprafete: , arabil:1.245,
78 mp

3

31,00 10,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 452; Suprafete: , liber:417,52 
mp, ocupat:34,07 mp

4

101,00 26,00 127,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 140,00 37,00 177,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

487,00 106,00 593,00

T O T A L  Alte Taxe : 487,00 106,00 593,00

T O T A L  (LEI  RON) : 663,00 151,00 814,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  14575
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1410601400367 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.200; Suprafete: , 
arabil:5.200,00 mp; Data iesire:19.04.2
011

1

23,00 35,00 58,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 8.400; Suprafete: , 
arabil:8.400,00 mp

2

454,00 292,00 746,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 477,00 327,00 804,00

T O T A L  (LEI  RON) : 477,00 327,00 804,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN  VICTOR- DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1965819
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 7 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 454615 , C.I.F.**) 1910518471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:WOLOTGF08Y5264651; Serie 
sasiu: WOLOTGF08Y5264651

1

841,00 194,00 1.035,00

T O T A L   : 841,00 194,00 1.035,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 841,00 194,00 1.035,00

T O T A L  (LEI  RON) : 841,00 194,00 1.035,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12708
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. NICOLAE FILIMON , 

nr.  7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1870831471368 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

1

14,00 0,00 14,00

T O T A L  Alte Taxe : 14,00 0,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 0,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ALEXANDRU; IONITA C. MARIA;  MIHAI FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  14478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 732 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 87, 
Tarla: 3, Suprafata Totala: 1.573; 
Suprafete: , arabil:1.573,00 mp

1

72,00 52,00 124,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

4,00 11,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 63,00 139,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 640/
48, Tarla: 154, Suprafata Totala: 5.027; 
Suprafete: , arabil:5.027,00 mp

3

251,00 190,00 441,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

40,00 13,00 53,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 203,00 494,00

T O T A L  (LEI  RON) : 367,00 266,00 633,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ANDA-AURELIA;  BASMA CARMEN-EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. CAMIL RESSU , nr

.  70 , bl.  PM 26 , sc.  D , et.  2 , ap.  120
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2711126421513 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 872; Suprafete: , arabil:871,50 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN CRISTEA;;  CONSTANTIN ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10998
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRELUNGIREA SONDEI 

, nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2750425151773 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Cl. 
lemn fara inst.:67,14 mp (sup. utila:  47
,96 mp), Suprafata Totala: 67; An ct.:2
006

1

16,00 6,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, Anexe 
lemn fara inst.:22,75 mp (sup. utila:  16
,25 mp), Suprafata Totala: 23; An 
anexa:2006

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 6,00 24,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, 
Parcela: 1896,1897,814/10, Tarla: 50,1
69, Suprafata Totala: 422; Suprafete: , 
liber:332,11 mp, ocupat:89,89 mp

3

27,00 18,00 45,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 943, 
Parcela: 1896,1897,814/10, Tarla: 50,1
69, Suprafata Totala: 1.281; Suprafete: 
, arabil:1.281,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 18,00 48,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 633/
3/3, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.821
; Suprafete: , arabil:1.821,00 mp

5

9,00 7,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 7,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

321,00 66,00 387,00

T O T A L  Alte Taxe : 321,00 66,00 387,00

T O T A L  (LEI  RON) : 378,00 97,00 475,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN CRISTIANA-GRATIELA 
Nr. de rol nominal unic:  15148
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 118662 , C.I.F.**) 2710211100103 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN ELENA, STELA, MIHAITA;  DIMA VASILE, MARIA MAGDALENA-ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  14457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.500; Suprafete: , arabil:11.50
0,00 mp

1

572,00 371,00 943,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

92,00 182,00 274,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 664,00 553,00 1.217,00

T O T A L  (LEI  RON) : 664,00 553,00 1.217,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN LAURENTIU  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  13596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670923441551 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MARIA -DEFUNCT prin CONSTANTIN IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12962
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VISTIERNICUL 

STAVRINOS , nr.  1 , bl.  135A , sc.  3 , et.  4 , ap.  111
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/891562 , C.I.F.**) 2570209400652 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:60,00 mp (sup. 
utila:  42,86 mp), Suprafata Totala: 60; 
An anexa:2006

1

30,00 5,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:36,00 mp (sup. utila:  25
,71 mp), Suprafata Totala: 36; An ct.:2
006

2

44,00 8,00 52,00

T O T A L  Cladiri : 74,00 13,00 87,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.760; Suprafete: , 
arabil:2.760,00 mp

3

69,00 15,00 84,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 84 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 452; Suprafete: , 
liber:356,00 mp, ocupat:96,00 mp

4

119,00 24,00 143,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 188,00 39,00 227,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

5
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BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/4/24/1, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 1.633; Suprafete: , arabil:1.633,
00 mp

44,00 7,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/33, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 4.367; Suprafete: , arabil:4.367,
00 mp

6

115,00 22,00 137,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 94/3
2, Tarla: 7, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

7

98,00 20,00 118,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 300/
27, Tarla: 61, Suprafata Totala: 2.900; 
Suprafete: , arabil:2.900,00 mp

8

82,00 16,00 98,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 339,00 65,00 404,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

555,00 139,00 694,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 139,00 694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.156,00 256,00 1.412,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MARIAN  :  CONSTANTIN VERONICA CNP 2651105155220
Nr. de rol nominal unic:  12432
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MOARA VLASIEI , satul/sectorul CACIULATI , str. LATEA , 

nr.  36 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/696450 , C.I.F.**) 1620505155236 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Anexe lemn 
fara inst.:7,67 mp (sup. utila:  5,48 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Cl. lemn fara 
inst.:49,50 mp (sup. utila:  35,36 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

2

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 198; Suprafete: , livezi:197,51 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 301; Suprafete: , arabil:301,13 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 298; Suprafete: , vii:298,11 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 623 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52028, Suprafata 
Totala: 433; Suprafete: , liber:375,41 
mp, ocupat:57,17 mp

6

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 2,00 25,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 8,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN MIHAI ; CONSTANTIN ION;  DOBRE DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  13919
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.547; Suprafete: , arabil:4.547,
00 mp

1

247,00 165,00 412,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

38,00 76,00 114,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 285,00 241,00 526,00

T O T A L  (LEI  RON) : 285,00 241,00 526,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NICOLAE ADRIAN;;  CONSTANTIN RALUCA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15819
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740109151799 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 734; Suprafete: , arabil:734,00 
mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , liber:101,00 
mp

2

13,00 2,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 17,00 2,00 19,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT BRAVO ; CC: 1910; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 5903830; Nr.:Z
FA19800004128819; Serie sasiu: ZFA
19800004128819

3

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 407,00 46,00 453,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NICOLAE;  ION GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14320
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.385; Suprafete: , 
arabil:15.385,00 mp

1

790,00 503,00 1.293,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

131,00 248,00 379,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 921,00 751,00 1.672,00

T O T A L  (LEI  RON) : 921,00 751,00 1.672,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN NITA CNP 2550806400342:CONSTANTIN DAIANA CNP 2850725450019
Nr. de rol nominal unic:  12308
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LT.AUREL BOTEA 

, nr.  4 , bl.  B8 , sc.  2 , et.  3 , ap.  70
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1550728400845 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1059/22, Tarla: 29, Suprafata Totala: 
899; Suprafete: , arabil:899,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. --, nr. 8 Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1576/2, Tarla: 45, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , arabil:800,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTIN VIRGILIU; BOBOC NICOLAE;  STANCIU N. STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  13822
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.266; Suprafete: , arabil:7.266,
00 mp

1

391,00 260,00 651,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 452,00 380,00 832,00

T O T A L  (LEI  RON) : 452,00 380,00 832,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU   SIMION 
Nr. de rol nominal unic:  13280
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

134,00 37,00 171,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 134,00 37,00 171,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 37,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10658
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 339; Suprafete: , arabil:339,00 
mp

1

42,00 18,00 60,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 42,00 18,00 60,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 18,00 60,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CONSTANTINESCU BEATRICE - CARMEN(2580917400058):COZORICI FLORIANA-MAGDALENA(270
1016421516) 

Nr. de rol nominal unic:  1626486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POET PANAIT 

CERNA , nr.  4 , bl.  M57 , sc.  3 , et.   , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/300709 , C.I.F.**) 2580917400058 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51823, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

1

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51824, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

2

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51825, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

3

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51826, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 539; Suprafete: 
, liber:539,00 mp

4

164,00 40,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51827, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 762; Suprafete: 
, liber:762,00 mp

5
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229,00 57,00 286,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51828, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 724; Suprafete: 
, liber:724,00 mp

6

219,00 55,00 274,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.104,00 272,00 1.376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.104,00 272,00 1.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU BEATRICE CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1635569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POET PANAIT 

CERNA , nr.  4 , bl.  M57 , sc.  3 , et.   , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/300709 , C.I.F.**) 2580917400058 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:120,00 mp (
sup. utila:  85,71 mp), Suprafata Totala: 
120; An ct.:2014

1

60,00 9,00 69,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:12,00 
mp (sup. utila:  8,57 mp), Suprafata 
Totala: 12; An anexa:2014

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 62,00 9,00 71,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27, bl. 808 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 51821, Parcela: 814/1
4, Tarla: 170, Suprafata Totala: 862; 
Suprafete: , liber:730,00 mp, ocupat:13
2,00 mp

3

109,00 11,00 120,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 109,00 11,00 120,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3898 / 
31.12.2013

4

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 48,00 492,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINESCU CONSTANTINA DEFUNCTA  most CONSTANTINESCU CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11109
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 386 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AL/430000 , C.I.F.**) 1291202400414 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:40,40 mp (sup. utila:  28,86 
mp), Suprafata Totala: 40; An anexa:2
006

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:71,10 mp (sup. utila:  50,79 mp), 
Suprafata Totala: 71; An ct.:2006

2

33,00 5,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 40,00 5,00 45,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 386 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 2321,2322, Tarla: 58, 
Suprafata Totala: 1.212; Suprafete: , 
arabil:1.212,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 2323, Tarla: 58, Suprafata 
Totala: 410; Suprafete: , liber:298,50 
mp, ocupat:111,50 mp

4

51,00 7,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 57,00 7,00 64,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/
1/24, Tarla: 211, Suprafata Totala: 10.9
78; Suprafete: , arabil:10.978,00 mp

5
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107,00 11,00 118,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 107,00 11,00 118,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 422,00 46,00 468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CONSTANTINOF     :CONSTANTINOF  MARIANA PETRICA - DANUT 
Nr. de rol nominal unic:  117870
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  NERVA  TRAIAN , nr.  12 , bl.  M37 , sc.  3 , et.  2 , ap.  68
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/458721 , C.I.F.**) 1640414400037 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 4129, Parcela: 108/29, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 2.955; Suprafete: , 
arabil:2.955,00 mp

1

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 4137, Parcela: 182/13/1, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 6.744; Suprafete: , 
arabil:6.744,00 mp

2

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 51126, Parcela: 182/31, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 1.296; Suprafete: , 
arabil:1.296,00 mp

3

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3812, Parcela: 205,18, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

4

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 4,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 4,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COPRINSU ANDREEA ALEXANDRA:GHITA ADRIAN IONEL(1760108434535) 
Nr. de rol nominal unic:  15658
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 11 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 209265 , C.I.F.**) 2870914450030 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:94,62 mp (
sup. utila:  67,59 mp), Suprafata Totala: 
95; An ct.:2012

1

126,00 14,00 140,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Locuinta subsol/mansarda:94
,62 mp (sup. utila:  67,59 mp), 
Suprafata Totala: 95; An anexa:2012

2

159,00 18,00 177,00

T O T A L  Cladiri : 285,00 32,00 317,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 105; Suprafete: , arabil:105,43 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 47; Suprafete: , liber:47,22 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50152, Suprafata 
Totala: 398; Suprafete: , arabil:397,71 
mp

5

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 11 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50152, Parcela: 5250,
5255,5266-5268, Tarla: 121, Suprafata 
Totala: 300; Suprafete: , liber:205,26 
mp, ocupat:94,62 mp

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 4,00 39,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 538,00 59,00 597,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COPRINSU LUCIAN ;;  COPRINSU SONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15517
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 219068 , C.I.F.**) 1550222400525 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 105; Suprafete: , arabil:105,43 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 47; Suprafete: , liber:47,22 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 896; Suprafete: , arabil:896,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

4

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CORNISTEANU  MIRCEA MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  13286
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1440413400031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CORUT MARIUS CATALIN:CORUT ANDREEA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  2204013
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. COPACENI , nr. 3

, bl.  L21 , sc.  1 , et.  3 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/939168 , C.I.F.**) 1780511433020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Nr.Cad: 
56059:Incheierea de Intabulare nr 
170980/11,08,2015, Parcela: 643/60, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 4.971; 
Suprafete: , arabil:4.971,00 mp

1

106,00 20,00 126,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Nr.Cad: 2630
, Parcela: 906/7, Tarla: 190, Suprafata 
Totala: 5.002; Suprafete: , arabil:5.002,
00 mp

2

108,00 21,00 129,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 214,00 41,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 214,00 41,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSCOVELNITA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14351
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 980; Suprafete: , 
arabil:980,00 mp

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.140; Suprafete: , 
arabil:3.140,00 mp

2

75,00 27,00 102,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 87,00 30,00 117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 87,00 30,00 117,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSMAN FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  4359630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. SACHELARIE 

VISARION , nr.  10 , bl.  111A , sc.  A , et.  6 , ap.  22
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1900404420032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1647
, Nr.CarFunc: 53057, Parcela: 567/57, 
Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1 Dec 10216/23.09.2021;

70,00 13,00 83,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 70,00 13,00 83,00

RO96TREZ4212
1120207XXXXX

Depunerea peste termen 10216 / 23.09
.2021

2 Dec 10216/23.09.2021;

79,00 0,00 79,00

T O T A L  Alte Taxe : 79,00 0,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 149,00 13,00 162,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1653938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 33 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/072256 , C.I.F.**) 1701027470023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 973; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19P29557; Nr.:
WOLOXCF0816004875; Serie sasiu: 
WOLOXCF0816004875

1

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
498043; Nr.:WVWZZZ3CZAE021824; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZAE021824

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDEZ-BENZ SPRINTER 
; CC: 2148; Masa: 12; CP:; Seria: 
50315691; Nr.:WDB9016621R244099; 
Serie sasiu: WDB9016621R244099

3

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 603,00 36,00 639,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 603,00 36,00 639,00

T O T A L  (LEI  RON) : 603,00 36,00 639,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15121
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 360 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1300214400101 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 360, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 
mp), Suprafata Totala: 22; An ct.:2008

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 360 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3097/1, Parcela: 2358
-2361, Tarla: 59, Suprafata Totala: 580; 
Suprafete: , arabil:580,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2395
/1, Parcela: 939/19, Tarla: 199, 
Suprafata Totala: 1.008; Suprafete: , 
arabil:1.008,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 123,00 5,00 128,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: COSTACHE GHEORGHE CNP 1690608451530:MARIN DUMITRA CNP 2751026460691:COJOCARU 
FLORICA CNP 2740502460023

Nr. de rol nominal unic:  15287
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. D2 , sc. 1 , 

et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/401136 , C.I.F.**) 2740502460023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 8; 
Suprafete: , liber:8,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3959
:CF 54889, Parcela: 563/9/46/1, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 1.600; 
Suprafete: , arabil:1.600,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  IULIAN SI POTARCA SABIN MIHAIL-inchis vezi rol 4229
Nr. de rol nominal unic:  13488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  IULIAN SI POTIRCA SABIN MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  13264
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  MARIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  15153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2260808400988 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/4/9, Tarla: 231, Suprafata Totala: 
2.300; Suprafete: , arabil:2.300,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  13335
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1631015400281 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

58,00 24,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 24,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 24,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE  RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  3679224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANTELIMON , nr. 

369 , bl.  A4 , sc.  1 , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 802291 , C.I.F.**) 2590925400031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 570/
2/1, Parcela: 633/1, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 1.079; Suprafete: , 
arabil:1.079,25 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 570/
2/4, Parcela: 633/1, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 121; Suprafete: , 
arabil:120,87 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  1995447
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 8 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/082023 , C.I.F.**) 2400930400445 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 359644; 
Nr.:WVWZZZ1KZ8W145897; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ8W145897

1

755,00 209,00 964,00

T O T A L   : 755,00 209,00 964,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 755,00 209,00 964,00

T O T A L  (LEI  RON) : 755,00 209,00 964,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE FLOAREA;  COSTACHE OLIMPIA 
Nr. de rol nominal unic:  12186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 8 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400930400445 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:83,00 mp (sup. utila:  59,29 mp), 
Suprafata Totala: 83; An ct.:2006

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 806, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 140; Suprafete: , vii:1
40,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 807, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 240; Suprafete: , 
arabil:240,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 808, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 620; Suprafete: , 
liber:525,00 mp, ocupat:95,00 mp

5

29,00 3,00 32,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 818, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 828; Suprafete: , vii:8
28,00 mp

6

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 826, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 772; Suprafete: , 
arabil:772,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51624, Parcela: 818, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 439; Suprafete: , vii:4
39,00 mp

8

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 169,00 10,00 179,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE ION;  COSTACHE MARIA-2451009400081 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11677
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1390221400071 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:52,42 mp (s
up. utila:  37,44 mp), Suprafata Totala: 
52; An ct.:2006

1

86,00 47,00 133,00

T O T A L  Cladiri : 86,00 47,00 133,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 495; Suprafete: , vii:495,46 mp

2

16,00 9,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 127, 
Suprafata Totala: 510; Suprafete: , 
arabil:510,26 mp

3

40,00 26,00 66,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 159; 
Suprafete: , liber:106,93 mp, ocupat:52
,42 mp

4

67,00 36,00 103,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 123,00 71,00 194,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310 ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 109022; Nr.:UU
1R11711K2307804; Serie sasiu: UU1R1
1711K2307804

5

667,00 546,00 1.213,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 6
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Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

203,00 507,00 710,00

T O T A L   : 870,00 1.053,00 1.923,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 870,00 1.053,00 1.923,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

689,00 329,00 1.018,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 329,00 1.018,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.768,00 1.500,00 3.268,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE IULIAN;;  COSTACHE ANDA GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13219
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760213100087 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.632; Suprafete: , arabil:4.632,
00 mp

1

172,00 72,00 244,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.964; Suprafete: , arabil:4.964,
00 mp

2

188,00 79,00 267,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 360,00 151,00 511,00

T O T A L  (LEI  RON) : 360,00 151,00 511,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTACHE PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  15120
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 105452 , C.I.F.**) 1230908400053 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 mp), 
Suprafata Totala: 14; An ct.:2008

1

18,00 5,00 23,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 5,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

2

51,00 22,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 22,00 73,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.008; Suprafete: , arabil:1.008,
00 mp

3

28,00 7,00 35,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 28,00 7,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 97,00 34,00 131,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  310875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 27 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/244146 , C.I.F.**) 1751217471028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA2922
9; Nr.:UU1R5231523049052; Serie 
sasiu: UU1R5231523049052

1 Dec 17299/16.04.2021;

168,00 34,00 202,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 318d ; CC: 1951; Masa
: 2000; CP:; Seria: 86985038; Nr.:WBA
EU51030CJ05231; Serie sasiu: 
WBAEU51030CJ05231

2 Dec 17299/16.04.2021;

570,00 114,00 684,00

T O T A L   : 738,00 148,00 886,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 738,00 148,00 886,00

T O T A L  (LEI  RON) : 738,00 148,00 886,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  12780
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 10 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:52,10 mp (sup. utila:  37
,21 mp), Suprafata Totala: 52; An ct.:2
006

1

75,00 34,00 109,00

T O T A L  Cladiri : 75,00 34,00 109,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.442; Suprafete: , 
arabil:1.442,00 mp

2

54,00 29,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:447,90 
mp, ocupat:52,10 mp

3

215,00 97,00 312,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 269,00 126,00 395,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

4

163,00 73,00 236,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

42,00 87,00 129,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 205,00 160,00 365,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6
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52,00 134,00 186,00

T O T A L  Alte Taxe : 52,00 134,00 186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 601,00 454,00 1.055,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTEA DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14455
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.325; Suprafete: , 
arabil:2.325,00 mp

1

127,00 85,00 212,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

20,00 40,00 60,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 147,00 125,00 272,00

T O T A L  (LEI  RON) : 147,00 125,00 272,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COSTESCU  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10683
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

50,00 22,00 72,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 22,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 22,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTIMANI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 126 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Locuinta 
subsol/mansarda:43,12 mp (sup. utila:  
30,80 mp), Suprafata Totala: 43; An 
anexa:2006

1

86,00 15,00 101,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:78,40 mp (sup. utila:  56,00 mp), 
Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

2

67,00 20,00 87,00

T O T A L  Cladiri : 153,00 35,00 188,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.288; Suprafete: , liber:1.209,6
0 mp, ocupat:78,40 mp

3

233,00 66,00 299,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 233,00 66,00 299,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

4

420,00 114,00 534,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 114,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 806,00 215,00 1.021,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTUNA VALODI 
Nr. de rol nominal unic:  3668951
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 487 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1660324370023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FAVORIT 135 ; CC: 
1289; Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:TM
BAEE200P0658185; Serie sasiu: 
TMBAEE200P0658185

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI SANTA FE ; CC: 
1991; Masa: 2000; CP:; Seria: 4412381
; Nr.:RMHSC81VP4U807632; Serie 
sasiu: RMHSC81VP4U807632

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 15,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COTUNA VALODI;  COTUNA RUXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  10812
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 487 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2520621400225 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
inst.:33,66 mp (sup. utila:  24,04 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2008

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 40,00 4,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 9,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COZMA  GHEORGHINITA SI NICULESCU POMPILIU FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  13763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.400; Suprafete: , arabil:2.400,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  COZORICI FLORIANA MAGDALENA : COZORICI CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1635457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALUSEI , nr. 73

, bl.   , sc.   , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/777244 , C.I.F.**) 2701016421516 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BACANI, nr. 27 Rang: IV, Zona: B
, Nr.Cad: 51822, Parcela: 814/14, Tarla: 
170, Suprafata Totala: 796; Suprafete: 
, liber:796,00 mp

1

376,00 100,00 476,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 376,00 100,00 476,00

T O T A L  (LEI  RON) : 376,00 100,00 476,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN  ION  CTR MANDAT BADEA ION CNP 1570706400669
Nr. de rol nominal unic:  15557
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. 

LAGUNA ALBASTRA , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN  MIHAI-INCHIS ROLUL 
Nr. de rol nominal unic:  14038
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.350; Suprafete: , arabil:1.350,
00 mp; Data iesire:23.08.2021

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN C. CONSTANTIN ;;  PAUN STANA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10721
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 426 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580911400519 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.133; Suprafete: , arabil:6.133,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN MARCELA ,  CRACIUN HRISTACHE 
Nr. de rol nominal unic:  130577
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. TRIUNGHIULUI , nr

.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/695012 , C.I.F.**) 2590926400630 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51048, Parcela: 651/2, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 3.500; Suprafete: , 
arabil:3.500,00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUN MIHAI , CRACIUN MARIN-contract mandat  MANEA LIVIU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15047
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 165548 , C.I.F.**) 1680413470101 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRACIUNESCU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  134847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CZ ; CC: 125; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 4530113831; Nr.:-; Serie 
sasiu: -

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRETU  DOREL 
Nr. de rol nominal unic:  346283
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1581218400089 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 557/
2, Tarla: 135, Suprafata Totala: 400; 
Suprafete: , arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 557/
3, Tarla: 135, Suprafata Totala: 603; 
Suprafete: , arabil:603,44 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CRETU ELENA: TRASCU ANDREEA FLORENTINA CNP 2801121410092:TRASCU OANA-CRISTINA 
CNP 2830329410036 - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  13303
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. EROILOR , nr. 28 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/559746 , C.I.F.**) 2560610401037 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona
: B, Cl. lemn fara inst.:48,00 mp (sup. 
utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 48; 
An ct.:1956

1

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 4035, Tarla: 93, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:452,00 
mp, ocupat:48,00 mp

2

63,00 9,00 72,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 9,00 72,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 929/
2, Tarla: 196, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

3

49,00 6,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 49,00 6,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 17,00 144,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRIL  MARIUS-BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  128844
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 494 , 

bl.   , sc.  A , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/040922 , C.I.F.**) 1820917471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DOBLO ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 6729395; Nr.:Z
FA26300009141773; Serie sasiu: ZFA
26300009141773

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: BO895542; Nr.:WBAE
U71010FM66130; Serie sasiu: WBAEU
71010FM66130

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 264,00 16,00 280,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CP/ 8079237 / 26.
01.2015

3 CP/ 8079237/

350,00 0,00 350,00

Amenzi de circulatie CP/538691 / 06.06
.2014

4 CP/538691/

765,00 0,00 765,00

Amenzi de circulatie CP/7470942 / 23.1
0.2014

5 CP/7470942/

180,00 0,00 180,00

Amenzi buget local BC/15048 / 26.10.2
016

6 BC/15048/

1.125,00 0,00 1.125,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.420,00 0,00 2.420,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.684,00 16,00 2.700,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRIS GRUP S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  14876
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 285 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 16838721 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 064861; Nr.:06
4861; Serie sasiu: 064861

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI Q3 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: DFU022367; Nr.:WAU
ZZZ8U3JR066013; Serie sasiu: 
WAUZZZ8U3JR066013

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTACHE  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13070
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.700; Suprafete: , arabil:7.700,
00 mp

1

383,00 252,00 635,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 444,00 372,00 816,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 372,00 816,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  ANDREEA-GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  2456497
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 639 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 552656 , C.I.F.**) 2961011471342 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 12; CP:; Seria: 6S38639; Nr.:WF
0AXXTTFA6S38639; Serie sasiu: WF0
AXXTTFA6S38639

1

845,00 95,00 940,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 12; CP:; Seria: 7E45435; Nr.:WF
0FXXTTFF7E45435; Serie sasiu: WF0F
XXTTFF7E45435

2

845,00 95,00 940,00

T O T A L   : 1.690,00 190,00 1.880,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.690,00 190,00 1.880,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.690,00 190,00 1.880,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11114
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 380 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 250; Suprafete: , arabil:250,00 
mp

1

36,00 22,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 22,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

2

504,00 1.253,00 1.757,00

T O T A L  Alte Taxe : 504,00 1.253,00 1.757,00

T O T A L  (LEI  RON) : 540,00 1.275,00 1.815,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14398
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690421463095 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.497; Suprafete: , 
arabil:1.497,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1841145
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 380 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 091291 , C.I.F.**) 2580303400797 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IN 15,03,2018 S-A PUS 
SECHESTRU DIN NOU DE CATRE BEJ 
BOCANCEA Dacia LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UB55982; Nr.:
UU1LSDAAH34683540; Serie sasiu: 
UU1LSDAAH34683540

1

220,00 42,00 262,00

T O T A L   : 220,00 42,00 262,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 220,00 42,00 262,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 42,00 262,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13961
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 820; Suprafete: , arabil:820,00 
mp

1

66,00 34,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 425; Suprafete: , 
liber:425,00 mp

2

307,00 209,00 516,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

3

57,00 108,00 165,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 430,00 351,00 781,00

T O T A L  (LEI  RON) : 430,00 351,00 781,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA LIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13111
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 117 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/453797 , C.I.F.**) 2691130011858 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950 CARTE 
FUNCIARA, Cl. beton fara inst.:232,00 
mp (sup. utila:  165,71 mp), Suprafata 
Totala: 232; An ct.:2013

1

158,00 9,00 167,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950,CARTE 
FUNCIARA 51950, Alta destinatie:99,00 
mp (sup. utila:  70,71 mp), Suprafata 
Totala: 99; An anexa:2013

2

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 192,00 11,00 203,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950 CARTE 
FUNCIARA 51950, Parcela: 5912/ 
CARTE FUNCIARA NR 51950/NR 
CADASTRAL 51950, Tarla: 145, 
Suprafata Totala: 766; Suprafete: , 
liber:534,00 mp, ocupat:232,00 mp

3

36,00 3,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 117 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51950, CARTE 
FUNCIARA 51950, Parcela: 5912 / 
CARTE FUNCIARA NR 51950/ NR.CAD
ASTRAL 51950, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 1.657; Suprafete: , arabil:1.657,

4
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00 mp
4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 40,00 3,00 43,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4080 / 
31.12.2012

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 343,00 19,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTEA TUDOR :   CRISTEA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12113
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. ION I.C. 

BRATIANU , nr.  128 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/133493 , C.I.F.**) 1490319400588 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3153
, Parcela: 643/66, Tarla: 155, Suprafata 
Totala: 8.977; Suprafete: , arabil:8.977,
00 mp

1

125,00 21,00 146,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 125,00 21,00 146,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 21,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTESCU ELENA  ;CRISTESCU VIRGINIA; CRISTESCU MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  10867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 524 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770823471021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:05.12.2
011

1

7,00 15,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 524 Rang: IV, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:65,10 mp (
sup. utila:  46,50 mp), Suprafata Totala: 
65; An ct.:2000

2

471,00 432,00 903,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 524 Rang: IV, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:56,00 
mp (sup. utila:  40,00 mp), Suprafata 
Totala: 56; An anexa:2003

3

129,00 110,00 239,00

T O T A L  Cladiri : 607,00 557,00 1.164,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:05.12.2011

4

155,00 393,00 548,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 625; Suprafete: , liber:569,20 
mp, ocupat:55,80 mp

5

404,00 388,00 792,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 56; Suprafete: , ocupat:56,00 
mp

14,00 3,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 257; Suprafete: , liber:257,00 
mp

7

176,00 174,00 350,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 749,00 958,00 1.707,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 012368; Nr.:012368; 
Serie sasiu: 012368

8

762,00 525,00 1.287,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:05.12.2011

9

425,00 904,00 1.329,00

T O T A L   : 1.187,00 1.429,00 2.616,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.187,00 1.429,00 2.616,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

271,00 526,00 797,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

11

919,00 386,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.190,00 912,00 2.102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.733,00 3.856,00 7.589,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CRISTIAN  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14599
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2404, Parcela: 633/6/6, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CROITORU  EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  12632
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 7 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX 056801 , C.I.F.**) 2500715293190 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  
42,86 mp), Suprafata Totala: 60; An 
ct.:2006

2

154,00 37,00 191,00

T O T A L  Cladiri : 158,00 37,00 195,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MIUSK ; CC: 125; Masa: 
1600; CP:; Seria: 038065; Nr.:038065; 
Serie sasiu: 038065

3

31,00 7,00 38,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA12632; Nr.:UA126
32; Serie sasiu: UA12632; Data iesire:
23.02.2010

4

116,00 37,00 153,00

T O T A L   : 147,00 44,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 147,00 44,00 191,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

633,00 132,00 765,00

T O T A L  Alte Taxe : 633,00 132,00 765,00

T O T A L  (LEI  RON) : 938,00 213,00 1.151,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: CROITORU CRISTINA FLORENTINA CNP 2810127430015: CROITORU SORIN CRISTIAN, CNP 
1850424410057

Nr. de rol nominal unic:  2962508
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. SOLD.NICULAE T.

SEBE , nr.  8 , bl.   , sc.  2 , et.  5 , ap.  71
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/678509 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 6 Rang
: V, Zona: A, Nr.Cad: 57350, Parcela: 
550,551,552, Tarla: 12, Suprafata 
Totala: 733; Suprafete: , arabil:733,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CULITA  TEODORA 
Nr. de rol nominal unic:  1660330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PISCUL CRASANI 

, nr.  14 , bl.  P44 , sc.  1 , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 782379 , C.I.F.**) 2660423424515 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55546, Parcela: 567/82;567/83, Tarla: 
140, Suprafata Totala: 835; Suprafete: 
, arabil:835,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CUZUC  DAN CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14605
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.692; Suprafete: , 
arabil:10.692,00 mp

1

100,00 11,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2762:CF 2773, Parcela: 319/4, Tarla: 
70, Suprafata Totala: 4.955; Suprafete: 
, arabil:4.955,00 mp

2

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2758:CF 2769, Parcela: 321/49, 
Tarla: 71, Suprafata Totala: 4.925; 
Suprafete: , arabil:4.925,00 mp

3

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2756:CF 2765, Parcela: 301/79/2, 
Tarla: 62, Suprafata Totala: 2.059; 
Suprafete: , arabil:2.059,00 mp

4

19,00 2,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2757:CF 2764, Parcela: 319/1/1, 
Tarla: 70, Suprafata Totala: 1.556; 
Suprafete: , arabil:1.556,00 mp

5

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

6
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BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 2788:CF 2815, Parcela: 301/3/2, 
Tarla: 62, Suprafata Totala: 700; 
Suprafete: , arabil:700,00 mp

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 233,00 24,00 257,00

T O T A L  (LEI  RON) : 233,00 24,00 257,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  CUZUC DAN-CONSTANTIN IMPUTERNICIT:  COMAN CAMELIA PROPRIETAR 
Nr. de rol nominal unic:  3628173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. Barbu 

Delavrancea , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RT/834960 , C.I.F.**) 1750512224518 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/57, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/1/105, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 10.000; Suprafete: , 
arabil:10.000,00 mp

2

94,00 11,00 105,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 141,00 16,00 157,00

T O T A L  (LEI  RON) : 141,00 16,00 157,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DABOVEANU  DIANA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13483
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 184, 
Nr.CarFunc: 91, Parcela: 1176;1179, 
Tarla: 41, Suprafata Totala: 840; 
Suprafete: , arabil:840,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DACIN  AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  12129
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.700; Suprafete: , arabil:8.700,
00 mp

1

374,00 215,00 589,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 60,00 60,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 374,00 275,00 649,00

T O T A L  (LEI  RON) : 374,00 275,00 649,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAGALITA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10612
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19990; Nr.:19990; 
Serie sasiu: 19990

1

667,00 502,00 1.169,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

357,00 893,00 1.250,00

T O T A L   : 1.024,00 1.395,00 2.419,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.024,00 1.395,00 2.419,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.024,00 1.395,00 2.419,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN   STEFAN   GHEORGHE  (PATRASCU VIORICA )(DOANA VASILE CRISTIAN) 
Nr. de rol nominal unic:  10299
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 589564 , C.I.F.**) 1670821416023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:68,00 mp (sup. utila:  48,57 mp), 
Suprafata Totala: 68; An ct.:2006

1

170,00 111,00 281,00

T O T A L  Cladiri : 170,00 111,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.485; Suprafete: , arabil:1.485,
00 mp

2

80,00 43,00 123,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , vii:160,00 mp

3

10,00 6,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 563; Suprafete: , liber:495,00 
mp, ocupat:68,00 mp

4

352,00 220,00 572,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 442,00 269,00 711,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

793,00 390,00 1.183,00

T O T A L  Alte Taxe : 793,00 390,00 1.183,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.405,00 770,00 2.175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  ANDREEA ANCA-inchis instrainat catre,, MINIERE MEDGIDIA '' S.A.rol 50
Nr. de rol nominal unic:  13967
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.735; Suprafete: , 
liber:6.735,22 mp; Data iesire:24.09.20
03

1

2.726,00 1.715,00 4.441,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2.726,00 1.715,00 4.441,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.726,00 1.715,00 4.441,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  DOINITA 
Nr. de rol nominal unic:  4080847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  98 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 406636 , C.I.F.**) 2690604470040 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50208-C2, Anexe 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14
,29 mp), Suprafata Totala: 20; An 
anexa:1990; Procent coproprietate: 50,
00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50208-C1, Cl. lemn 
fara inst.:136,00 mp (sup. utila:  97,14 
mp), Suprafata Totala: 136; An ct.:199
0; Procent coproprietate: 50,00%

2

44,00 4,00 48,00

T O T A L  Cladiri : 47,00 4,00 51,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;4605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 447; Suprafete: 
, arabil:447,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;5605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 737; Suprafete: 

4
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, liber:580,00 mp, ocupat:157,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 
005846; Nr.:WVWZZZ3BZ1E040859; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ1E040859

5

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

6

84,00 4,00 88,00

T O T A L  Alte Taxe : 84,00 4,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 14,00 234,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  IOSIF 
Nr. de rol nominal unic:  10735
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN  STEFAN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CAIUTI , nr. 88 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 589564 , C.I.F.**) 1670821416023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 860/
1:CF 3314, Suprafata Totala: 2.902; 
Suprafete: , arabil:2.902,00 mp

1

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 860/
1:CF 3314, Suprafata Totala: 683; 
Suprafete: , liber:682,54 mp

2

128,00 23,00 151,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3024
:CF 3212, Suprafata Totala: 2.228; 
Suprafete: , arabil:2.228,00 mp

3

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 168,00 28,00 196,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

319,00 51,00 370,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 51,00 370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 487,00 79,00 566,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAN LICA 
Nr. de rol nominal unic:  11097
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  98 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086573 , C.I.F.**) 1680409283382 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50208-C2, Anexe 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14
,29 mp), Suprafata Totala: 20; An 
anexa:1990; Procent coproprietate: 50,
00%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50208-C1, Cl. lemn 
fara inst.:136,00 mp (sup. utila:  97,14 
mp), Suprafata Totala: 136; An ct.:199
0; Procent coproprietate: 50,00%

2

44,00 4,00 48,00

T O T A L  Cladiri : 47,00 4,00 51,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;4605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 447; Suprafete: 
, arabil:447,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
98 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50208, 
Parcela: 4604;5605;4606;4607, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 737; Suprafete: 

4

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



, liber:580,00 mp, ocupat:157,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 2U04551; Nr.:
WF0NXXGCDN2U04551; Serie sasiu: 
WF0NXXGCDN2U04551

5

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 110961; 
Nr.:WVWZZZ1JZZD091606; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZZD091606

6

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 128,00 8,00 136,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 8,00 136,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

7

84,00 4,00 88,00

T O T A L  Alte Taxe : 84,00 4,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 284,00 18,00 302,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANES  PAVEL PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  13931
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

1

134,00 271,00 405,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 134,00 271,00 405,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 271,00 405,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANILA  JUSTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13997
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. -- , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DANILA CLARISA 
Nr. de rol nominal unic:  1990349
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2790105155245 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local NICULESTI / 2911 / 
30.06.2015

1 NICULESTI / 2911/TRANSFER

261,00 0,00 261,00

T O T A L  Alte Taxe : 261,00 0,00 261,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 0,00 261,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARABANU  MARIAN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1648115
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670405151797 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 10308; Masa: 
18; CP:; Seria: 062724; Nr.:WJMM1VS
K004288518; Serie sasiu: WJMM1VSK
004288518

1

540,00 206,00 746,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 10518; Masa: 18; 
CP:; Seria: 50521503192153; Nr.:WMA
06XZZX9M542708; Serie sasiu: WMA0
6XZZX9M542708

2

590,00 35,00 625,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 10518; Masa: 18; 
CP:; Seria: 517050361702; Nr.:WMAH0
6ZZ18W097051; Serie sasiu: WMAH0
6ZZ18W097051

3

590,00 35,00 625,00

T O T A L   : 1.720,00 276,00 1.996,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.720,00 276,00 1.996,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.720,00 276,00 1.996,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARABANU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10798
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 293 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 518847 , C.I.F.**) 2680613470053 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 
1059/6, Tarla: 29, Suprafata Totala: 1.0
00; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/
1/18, Tarla: 211, Suprafata Totala: 10.3
44; Suprafete: , arabil:10.344,00 mp; 
Data iesire:26.11.2020

2

29,00 4,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 633/
3/7, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.000
; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; Data 
iesire:26.11.2020

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3385
, Nr.CarFunc: 54666, Parcela: 814/17, 
Tarla: 170, Suprafata Totala: 6.449; 
Suprafete: , arabil:6.449,00 mp

4

48,00 5,00 53,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 79,00 9,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 84,00 9,00 93,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DARIE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12458
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. COCORILOR , nr. 4 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1460228400347 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. COCORILOR, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:75,00 mp (sup. utila:  53,57 
mp), Suprafata Totala: 75; An anexa:2
006

1

42,00 16,00 58,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. COCORILOR, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:104,36 mp (sup. utila:  74,54 
mp), Suprafata Totala: 104; An ct.:200
6

2

197,00 106,00 303,00

T O T A L  Cladiri : 239,00 122,00 361,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,00 
mp

3

40,00 21,00 61,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. COCORILOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Suprafata Totala: 410; Suprafete: , 
liber:230,64 mp, ocupat:179,36 mp

4

152,00 76,00 228,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 192,00 97,00 289,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

992,00 486,00 1.478,00

T O T A L  Alte Taxe : 992,00 486,00 1.478,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.423,00 705,00 2.128,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI  IONEL-GABITA 
Nr. de rol nominal unic:  4032318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. POSTEI , nr. 

11-13 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1671114293105 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 1 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 673821 , C.I.F.**) 1641207293094 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROTI MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1658406
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SĂLAJ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna ZALAU , satul/sectorul ZALAU , str. IOAN NICHITA , nr. 

36 , bl.  F3 , sc.  A , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. SX/224103 , C.I.F.**) 1570626293094 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 1 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 51881, Parcela: 
1228,1229,1230,1231,1232, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 279; Suprafete: , 
arabil:279,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 1 Rang: 
V, Zona: B, Parcela: 1228,1229,1230,1
231,1232, Tarla: 30, Suprafata Totala: 
607; Suprafete: , vii:607,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/76, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp; Procent coproprietate: 33,33
%

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/11, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.722; Suprafete: , arabil:3.722,
00 mp; Procent coproprietate: 33,33%

4

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAROUTI  GEORGE ;DAROUTI ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  12981
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 

26 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1711214470041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21
,43 mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:2
006

1

37,00 43,00 80,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

8,00 18,00 26,00

T O T A L  Cladiri : 45,00 61,00 106,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 510; Suprafete: , 
arabil:510,00 mp

3

2,00 23,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 490; Suprafete: , liber:460,00 
mp, ocupat:30,00 mp

4

188,00 243,00 431,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

58,00 127,00 185,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 248,00 393,00 641,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CIELO ; CC: 1498; Masa: 
1600; CP:; Seria: 207274; Nr.:207274; 

6
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Serie sasiu: 207274
542,00 579,00 1.121,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

7

201,00 436,00 637,00

T O T A L   : 743,00 1.015,00 1.758,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 743,00 1.015,00 1.758,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

0,00 303,00 303,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

9

546,00 287,00 833,00

T O T A L  Alte Taxe : 546,00 590,00 1.136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.582,00 2.059,00 3.641,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DATCU  ARETIA ;DATCU  DOBRICA 
Nr. de rol nominal unic:  14222
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2610402400105 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
arabil:102,19 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 912; Suprafete: , 
arabil:912,04 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAUSENS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3318039
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 37963700 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DOKKER ; CC: 1598; 
Masa: 12; CP:; Seria: R146017; Nr.:UU
1F6720461424118; Serie sasiu: UU1F6
720461424118

1 Dec /07.12.2021;

768,00 118,00 886,00

T O T A L   : 768,00 118,00 886,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 768,00 118,00 886,00

T O T A L  (LEI  RON) : 768,00 118,00 886,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAVID GEORGE GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  15164
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1810922152478 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAVID ION CRISTIAN:DAVID NICOLETA CNP 2830531430074
Nr. de rol nominal unic:  15163
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MORII , nr. 33 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 774657 , C.I.F.**) 1770819424521 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 33 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 52408, Cl. beton fara inst.:127,
00 mp (sup. utila:  90,71 mp), 
Suprafata Totala: 127; An ct.:2019

1

91,00 5,00 96,00

T O T A L  Cladiri : 91,00 5,00 96,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 
261863 / 02.10.2019

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 10,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DAY INVESTMENTS TEAM SRL BUCURESTI-SECT 1
Nr. de rol nominal unic:  14868
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DOROBANTILOR , 

nr.  111 , bl.  9B , sc.  F , et.  4 , ap.  175
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18206462 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1800/2, 
Parcela: 942/14, Tarla: 200, Suprafata 
Totala: 6.000; Suprafete: , arabil:6.000,
00 mp

1 Dec /22.12.2021;

360,00 185,00 545,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 360,00 185,00 545,00

T O T A L  (LEI  RON) : 360,00 185,00 545,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DEACONESCU PAULINA CNP 2540422400147:OLTEANU VICTORITA CNP 2560426400216: 
ALEXANDRU VALENTIN CNP 1731126471020:ALEXANDRU STEFAN LUCIAN CNP 1790803471017

Nr. de rol nominal unic:  12415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. TEBEA , nr. 4 , bl. 

D10 , sc.  B , et.  0 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/907298 , C.I.F.**) 2301101400789 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 10, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 57463
, Cl. lemn fara inst.:71,00 mp (sup. utila
:  50,71 mp), Suprafata Totala: 71; An 
ct.:1965

1

21,00 3,00 24,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 3,00 24,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 10 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57463, Parcela: 636,637,63
8,639, Tarla: CV 13, Suprafata Totala: 
876; Suprafete: , arabil:876,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 10 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57463, Parcela: 636,637,63
8,639, Tarla: 13, Suprafata Totala: 395; 
Suprafete: , liber:324,00 mp, ocupat:71
,00 mp

3

36,00 5,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 40,00 5,00 45,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

47,00 6,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 625/
9, Tarla: 150, Suprafata Totala: 3.153; 
Suprafete: , arabil:3.153,00 mp

29,00 4,00 33,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 76,00 10,00 86,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 41,00 396,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECIU ALEXANDRA-BIANCA-VIRUNGA 
Nr. de rol nominal unic:  4359211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Vatra Luminoasa , 

nr.  28 , bl.  P7 , sc.  A , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 731375 , C.I.F.**) 2770108424538 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VIILOR Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3148/3, Nr.CarFunc: 55582, Parcela: 
563/1/15, Tarla: 138, Suprafata Totala: 
1.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 11185/08.01.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECIU MIRCEA CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  1789428
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Vatra Luminoasa , 

nr.  28 , bl.  P7 , sc.  A , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RX nr. 710647 , C.I.F.**) 1800919080063 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VIILOR Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3148/3, Nr.CarFunc: 55582, Parcela: 
563/1/15, Tarla: 138, Suprafata Totala: 
1.000; Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 11185/08.01.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  11889
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 21 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 275370 , C.I.F.**) 1601209400167 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:130,00 mp 
(sup. utila:  92,86 mp), Suprafata 
Totala: 130; An ct.:1990

1

165,00 19,00 184,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:71,00 
mp (sup. utila:  50,71 mp), Suprafata 
Totala: 71; An anexa:1990

2

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:24,00 
mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:1990

3

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 185,00 21,00 206,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 1.514; 
Suprafete: , arabil:1.514,00 mp

4

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 612; 
Suprafete: , vii:612,00 mp

5
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4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 340;341;342;343, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 548; 
Suprafete: , liber:323,00 mp, ocupat:22
5,00 mp

6

51,00 7,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 7,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

273,00 28,00 301,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PDBX/124345 / 31.
07.2017

8 PDBX/124345/

40,00 0,00 40,00

T O T A L  Alte Taxe : 313,00 28,00 341,00

T O T A L  (LEI  RON) : 560,00 56,00 616,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA  GHEORGHE-defunct;DECUSEARA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  11900
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 mp), 
Suprafata Totala: 54; An ct.:2006

1

111,00 78,00 189,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

36,00 88,00 124,00

T O T A L  Cladiri : 147,00 166,00 313,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 306, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 527; 
Suprafete: , vii:527,00 mp

3

50,00 33,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 303, 
Tarla: 9, Suprafata Totala: 203; 
Suprafete: , liber:149,00 mp, ocupat:54
,00 mp

4

101,00 78,00 179,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

102,00 254,00 356,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 253,00 365,00 618,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

571,00 1.263,00 1.834,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 7
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31.12.2010
841,00 519,00 1.360,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.412,00 1.782,00 3.194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.812,00 2.313,00 4.125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DECUSEARA MARIA : PAVEL ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14624
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.634; Suprafete: , arabil:2.634,
00 mp

1

68,00 26,00 94,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 68,00 26,00 94,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 26,00 94,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEF ILIE  NICOLAE  PRIN FIUL ILIE ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  13415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BĂLTENI , str. HARABOC , nr. 29 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:36,00 mp (sup. 
utila:  25,71 mp), Suprafata Totala: 36; 
An anexa:2006

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64
,29 mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2
006

2

81,00 24,00 105,00

T O T A L  Cladiri : 93,00 27,00 120,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.002; Suprafete: , 
arabil:1.002,00 mp

3

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 263; Suprafete: , liber:137,00 
mp, ocupat:126,00 mp

4

78,00 22,00 100,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 90,00 25,00 115,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

421,00 110,00 531,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 110,00 531,00

T O T A L  (LEI  RON) : 604,00 162,00 766,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  defunct-NICULAE  ELENA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13021
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  24 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2380308400640 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Anexe lemn fara inst.:35,07 mp 
(sup. utila:  25,05 mp), Suprafata 
Totala: 35; An anexa:2006

1

3,00 2,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Cl. beton fara inst.:85,51 mp (s
up. utila:  61,08 mp), Suprafata Totala: 
86; An ct.:2006

2

64,00 65,00 129,00

T O T A L  Cladiri : 67,00 67,00 134,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Parcela: 889-890;901-903, 
Tarla: 21, Suprafata Totala: 689; 
Suprafete: , vii:689,00 mp

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 24 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 769, Parcela: 889-890;901-903, 
Tarla: 21, Suprafata Totala: 818; 
Suprafete: , liber:697,42 mp, ocupat:12
0,58 mp

4

94,00 24,00 118,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 102,00 25,00 127,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/40, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 2.420; Suprafete: , arabil:2.420,
00 mp

5

34,00 7,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 182/24, Tarla: 26, Suprafata 
Totala: 734; Suprafete: , arabil:734,00 
mp

6

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 44,00 8,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

320,00 54,00 374,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 54,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 533,00 154,00 687,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEHELEAN   DAN:KOVACS(fosta DEHELEAN)DIANA EMILIA(2700815057081) 
Nr. de rol nominal unic:  13794
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 62 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650511400110 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Cl. beton 
fara inst.:153,00 mp (sup. utila:  109,29 
mp), Suprafata Totala: 153; An ct.:200
8

1

511,00 118,00 629,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Cl. beton 
fara inst.:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An ct.:200
8

2

889,00 466,00 1.355,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Locuinta subsol/mansarda
:122,73 mp (sup. utila:  87,66 mp), 
Suprafata Totala: 123; An anexa:2008

3

768,00 368,00 1.136,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Alta 
destinatie:120,00 mp (sup. utila:  85,71 
mp), Suprafata Totala: 120; An anexa:
2008

4

323,00 132,00 455,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 

5
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beton fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  
28,57 mp), Suprafata Totala: 40; An 
anexa:2013

39,00 9,00 48,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 
beton fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  
70,71 mp), Suprafata Totala: 99; An 
anexa:2013

6

162,00 71,00 233,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 62 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 55425, Anexe 
beton fara inst.:38,00 mp (sup. utila:  
27,14 mp), Suprafata Totala: 38; An 
anexa:2013

7

63,00 28,00 91,00

T O T A L  Cladiri : 2.755,00 1.192,00 3.947,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 55425, Parcela: 267;
266;263//, Tarla: 6, Suprafata Totala: 1.
314; Suprafete: , liber:984,00 mp, 
ocupat:330,00 mp

8

395,00 90,00 485,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 395,00 90,00 485,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 12109 
/ 31.12.2007

9

554,00 139,00 693,00

T O T A L  Alte Taxe : 554,00 139,00 693,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.704,00 1.421,00 5.125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DEJANSCHI  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  1778271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 6 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 387027 , C.I.F.**) 1941027471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D058141; Nr.:U
U1LSDEKF38008044; Serie sasiu: UU1
LSDEKF38008044

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DESPA VIRGIL CNP 1791115471031:DESPA GABRIELA CNP 2840725471332
Nr. de rol nominal unic:  12181
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 6 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BG/900693 , C.I.F.**) 1791115471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:93,00 mp (sup. 
utila:  66,43 mp), Suprafata Totala: 93; 
An anexa:2000

1 Dec /27.05.2021;

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: PARTER, Cl. beton fara inst.:51,0
0 mp (sup. utila:  36,43 mp), Suprafata 
Totala: 51; An ct.:2000

2 Dec /27.05.2021;

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: MANSARDA, Cl. beton fara inst.:
51,00 mp (sup. utila:  36,43 mp), 
Suprafata Totala: 51; An ct.:2000

3 Dec /27.05.2021;

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:32,00 mp (sup. 
utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 32; 
An anexa:2000

4 Dec /27.05.2021;

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Cladiri : 94,00 5,00 99,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 6 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 813,814, Tarla: CV 22, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
arabil:250,00 mp

5 Dec /27.05.2021;
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 813,
814, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 
500; Suprafete: , liber:324,00 mp, 
ocupat:176,00 mp

6 Dec /27.05.2021;

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7 Dec /27.05.2021;

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 229,00 12,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DESPA VIRGIL:  DESPA GABRIELA CNP 2840725471332
Nr. de rol nominal unic:  1670227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/296788 , C.I.F.**) 1791115471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 117077; Nr.:TM
BGF65J793063075; Serie sasiu: 
TMBGF65J793063075

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIACONESCU  ION AUREL; DIACONESCU MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  12835
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  165 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2600809400135 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,74 mp (sup. 
utila:  6,96 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:53,09 mp (sup. 
utila:  37,92 mp), Suprafata Totala: 53; 
An anexa:2006

2

31,00 4,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:62,20 mp (sup. utila:  
44,43 mp), Suprafata Totala: 62; An 
ct.:2006

3

122,00 20,00 142,00

T O T A L  Cladiri : 156,00 24,00 180,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 990; Suprafete: , 
arabil:990,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 957; Suprafete: , liber:831,97 
mp, ocupat:125,03 mp

5

178,00 28,00 206,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 184,00 28,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 660,00 99,00 759,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DIACONESCU ADRIAN-RAFAEL CNP 1861230030025:DIACONESCU ELENA-CRISTINA CNP 
2911215226714

Nr. de rol nominal unic:  2891080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CIMPULUNG , satul/sectorul CIMPULUNG , str. TRAIAN , 

nr.  96 , bl.  D1 , sc.  A , et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/AS/970106 , C.I.F.**) 1861230030025 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
124 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57294, 
Parcela: 879/29, Tarla: 174, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 57478, Parcela: 
879/28, Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.
613; Suprafete: , arabil:2.613,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DICA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15171
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 425083 , C.I.F.**) 2530111400123 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.900; Suprafete: , arabil:8.900,
00 mp

1

443,00 291,00 734,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

34,00 61,00 95,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 477,00 352,00 829,00

T O T A L  (LEI  RON) : 477,00 352,00 829,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMA  COSTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15111
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680314511670 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.465; Suprafete: , arabil:2.465,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.445; Suprafete: , arabil:2.445,
00 mp

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMA FLOAREA(1);GHEORGHE MARIA(2) ;  DUMITRESCU MARIA(3) 
Nr. de rol nominal unic:  14484
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

1

104,00 19,00 123,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

2

284,00 179,00 463,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.667; Suprafete: , arabil:5.666,
67 mp

3

284,00 179,00 463,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

34,00 69,00 103,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 706,00 446,00 1.152,00

T O T A L  (LEI  RON) : 706,00 446,00 1.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  11264
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 605398 , C.I.F.**) 1650106400202 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.106; Suprafete: , arabil:1.106,
47 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 594; Suprafete: , liber:594,18 
mp

2

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 31,00 3,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31,00 3,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  11784
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 605398 , C.I.F.**) 1650106400202 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , liber:750,00 
mp, ocupat:50,00 mp

1

26,00 1,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 1,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

55,00 1,00 56,00

T O T A L  Alte Taxe : 55,00 1,00 56,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 2,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU ALEXANDRU-defunct  DIMITRIU LETITIA-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  15410
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DR.MIHAIL CIUCA 

, nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AO 175775 , C.I.F.**) 1320123400113 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3274
/2, Parcela: 4457, Tarla: 102, Suprafata 
Totala: 686; Suprafete: , arabil:686,48 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMITRIU RADU:  DIMITRIU LIVIA ELENA CNP 2580225400386
Nr. de rol nominal unic:  13661
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 80 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 075681 , C.I.F.**) 1560308400135 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIMULESCU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  10645
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1540923400546 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  DANIELA VASILICA;DINCA TUDOREL; 
Nr. de rol nominal unic:  10552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DK 922638 , C.I.F.**) 2761210471010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:27,38 mp (sup. utila:  19
,56 mp), Suprafata Totala: 27; An 
anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:56,59 mp (sup. utila:  
40,42 mp), Suprafata Totala: 57; An 
anexa:2006

2

12,00 4,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:129,75 mp (sup. utila:  
92,68 mp), Suprafata Totala: 130; An 
ct.:2006

3

93,00 36,00 129,00

T O T A L  Cladiri : 107,00 40,00 147,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 497; Suprafete: , arabil:496,70 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 703; Suprafete: , 
liber:644,16 mp, ocupat:58,88 mp

5

45,00 18,00 63,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/
67, Tarla: 135, Suprafata Totala: 716; 
Suprafete: , arabil:716,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 855/
15, Tarla: 175, Suprafata Totala: 3.038; 
Suprafete: , arabil:3.037,50 mp

7

7,00 3,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 855/
15, Tarla: 175, Suprafata Totala: 2.243; 
Suprafete: , arabil:2.242,50 mp

8

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 565/
1/74/1, Tarla: 139, Suprafata Totala: 1.
900; Suprafete: , arabil:1.900,00 mp

9

5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/
25/1, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.76
5; Suprafete: , arabil:2.765,00 mp

10

7,00 2,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 72,00 26,00 98,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

111,00 41,00 152,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 41,00 152,00

T O T A L  (LEI  RON) : 290,00 107,00 397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11169
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  22 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/793213 , C.I.F.**) 2680728460016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 
mp), Suprafata Totala: 22; An anexa:2
009

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:64,00 mp (sup. utila:  45,71 
mp), Suprafata Totala: 64; An ct.:2009

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 1,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 273; Suprafete: , vii:273,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 138; Suprafete: , arabil:138,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 440; Suprafete: , 
liber:354,00 mp, ocupat:86,00 mp

5

48,00 6,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 6,00 56,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

500,00 196,00 696,00

T O T A L  Alte Taxe : 500,00 196,00 696,00

T O T A L  (LEI  RON) : 567,00 203,00 770,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  SOFIA 
Nr. de rol nominal unic:  11912
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.229; Suprafete: , arabil:1.229,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.571; Suprafete: , arabil:15.5
71,00 mp

2

75,00 5,00 80,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 75,00 5,00 80,00

T O T A L  (LEI  RON) : 78,00 5,00 83,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA  TUDOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1777877
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1721022470050 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1686; Masa: 
2000; CP:; Seria: 1318453; Nr.:WOLOA
HL3552200896; Serie sasiu: 
WOLOAHL3552200896

1

180,00 69,00 249,00

T O T A L   : 180,00 69,00 249,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 69,00 249,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 69,00 249,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA GILDA-MARIA  DINCA IOANA ; DINCA CONSTANTIN ------abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  11875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 7 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2760203471020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 
mp), Suprafata Totala: 14; An anexa:2
006

1

4,00 1,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:32,00 mp (sup. utila:  22,86 
mp), Suprafata Totala: 32; An anexa:2
006

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:37,00 mp (sup. utila:  26,43 
mp), Suprafata Totala: 37; An anexa:2
006

3

10,00 2,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:22,00 mp (sup. utila:  15,71 mp), 
Suprafata Totala: 22; An ct.:2006

4

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:154,00 mp (sup. utila:  110,00 mp), 
Suprafata Totala: 154; An ct.:2006

5

67,00 15,00 82,00

T O T A L  Cladiri : 97,00 20,00 117,00
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RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 742; Suprafete: , vii:742,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.366; Suprafete: , arabil:4.366,
00 mp

7

20,00 2,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 931; Suprafete: , liber:672,00 
mp, ocupat:259,00 mp

8

88,00 10,00 98,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 112,00 12,00 124,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

240,00 54,00 294,00

T O T A L  Alte Taxe : 240,00 54,00 294,00

T O T A L  (LEI  RON) : 449,00 86,00 535,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15545
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 7 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 133988 , C.I.F.**) 2220319400686 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.800; Suprafete: , arabil:2.800,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINCA TUDOREL;  DINCA DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  15119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 201 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 11 111111 , C.I.F.**) 1721022470050 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 557/
28, Tarla: 135, Suprafata Totala: 2.274; 
Suprafete: , arabil:2.274,00 mp

1

6,00 2,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 2,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.739; Suprafete: , arabil:4.739,
00 mp

2

23,00 8,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.410; Suprafete: , arabil:5.410,
00 mp

3

26,00 12,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

4

12,00 6,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.700; Suprafete: , arabil:2.700,
00 mp

5

13,00 6,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 74,00 32,00 106,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 34,00 114,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINICA  DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  10993
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:56,80 mp (sup. utila:  40,57 mp), 
Suprafata Totala: 57; An ct.:2006

1

107,00 52,00 159,00

T O T A L  Cladiri : 107,00 52,00 159,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 381; Suprafete: , liber:324,20 
mp, ocupat:56,80 mp

2

216,00 111,00 327,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 216,00 111,00 327,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

3

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.068,00 467,00 1.535,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1848557
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. FIERARILOR , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 312098 , C.I.F.**) 1680403470040 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C1 ; CC: 998; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 5377933; Nr.:V
F7PNCFAC89107085; Serie sasiu: VF7
PNCFAC89107085

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1796442
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 76 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2650523400359 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN LUPO ; CC: 
999; Masa: 1600; CP:; Seria: 106146; 
Nr.:WVWZZZ6XZ1W052820; Serie 
sasiu: WVWZZZ6XZ1W052820

1

120,00 20,00 140,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
084246; Nr.:WVWZZZ3BZP178109; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZP178109

2

570,00 90,00 660,00

T O T A L   : 690,00 110,00 800,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 690,00 110,00 800,00

T O T A L  (LEI  RON) : 690,00 110,00 800,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  CONSTANTIN ; DINU CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  13751
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

1

100,00 56,00 156,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

7,00 15,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 107,00 71,00 178,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 27.175; Suprafete: , arabil:27.1
75,00 mp

3

1.463,00 962,00 2.425,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

4

233,00 443,00 676,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.696,00 1.405,00 3.101,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.803,00 1.476,00 3.279,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  FLORIAN SORIN :DINU GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  13244
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAI BRAVU , nr. 

114 , bl.  D4 , sc.  A , et.  5 , ap.  15
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/861651 , C.I.F.**) 2720215103773 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1975611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 349 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2840302471355 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD MONDEO; CC: 1997; 
Masa: 0; CP:0; Seria: BM17764; Nr.:WF
0DXXGBBDBM17764; Serie sasiu: WF
0DXXGBBDBM17764

1 Dec 160/07.01.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  GHEORGHE;DINU CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13101
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077135 , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. 

BUCURESTI-TIRGOVISTE , nr.  44 , bl.  VILA 2 , sc.  B , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/085636 , C.I.F.**) 1540304400349 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1529
CF944, Parcela: 955/32, Tarla: 206, 
Suprafata Totala: 7.905; Suprafete: , 
arabil:7.904,73 mp

1

426,00 225,00 651,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

94,00 155,00 249,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 520,00 380,00 900,00

T O T A L  (LEI  RON) : 520,00 380,00 900,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  HARETA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12671
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MAGNOLIEI , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:30,00 mp (sup. 
utila:  21,43 mp), Suprafata Totala: 30; 
An anexa:2006

1

23,00 16,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:37,41 mp (sup. utila:  26
,72 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:2
006

2

76,00 53,00 129,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

19,00 43,00 62,00

T O T A L  Cladiri : 118,00 112,00 230,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 370; Suprafete: , 
arabil:370,00 mp

4

41,00 27,00 68,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , liber:244,59 
mp, ocupat:67,41 mp

5

195,00 141,00 336,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
45,00 97,00 142,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 281,00 265,00 546,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

282,00 777,00 1.059,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

8

933,00 456,00 1.389,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.215,00 1.233,00 2.448,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.614,00 1.610,00 3.224,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 66 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 402497 , C.I.F.**) 1700515470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:84,00 mp (
sup. utila:  60,00 mp), Suprafata Totala: 
84; An ct.:1999

1

60,00 22,00 82,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:53,00 
mp (sup. utila:  37,86 mp), Suprafata 
Totala: 53; An anexa:1999

2

11,00 3,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 71,00 25,00 96,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4190;4191;4192;419
3;4194;4195, Tarla: 98, Suprafata 
Totala: 1.471; Suprafete: , arabil:1.471,
00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4190;4191;4192;419
3;4194;4195, Tarla: 98, Suprafata 
Totala: 574; Suprafete: , liber:407,00 
mp, ocupat:167,00 mp

4

37,00 15,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 66 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4190;4191;4192;419

5
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3;4194;4195, Tarla: 98, Suprafata 
Totala: 950; Suprafete: , vii:950,00 mp

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 15,00 60,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 999; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 010794; Nr.:01
0794; Serie sasiu: 010794

6

40,00 10,00 50,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JAWA ; CC: 125; Masa: 
1600; CP:; Seria: 949944; Nr.:949944; 
Serie sasiu: 949944

7

8,00 2,00 10,00

T O T A L   : 48,00 12,00 60,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 12,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8

337,00 52,00 389,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0193521 / 27.08.202
1

9 0193521/PV

580,00 0,00 580,00

Amenzi de circulatie R11/0355770 / 10.
10.2011

10 R11/0355770/

54,00 0,00 54,00

Amenzi de circulatie R12/0023514 / 11.
01.2012

11 R12/0023514/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.221,00 52,00 1.273,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.385,00 104,00 1.489,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  10899
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1721019470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.495; Suprafete: , arabil:3.495,
00 mp

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1940899
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 130 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1681031470064 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY 025753 / 21.0
8.2017

1 025753/PV

500,00 0,00 500,00

Amenzi buget local AP 0976247 / 08.08
.2011

2 0976247/PV

1.000,00 0,00 1.000,00

Amenzi buget local PA 0229920 / 22.11
.2012

3 0229920/PV

500,00 0,00 500,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.000,00 0,00 2.000,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.000,00 0,00 2.000,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13923
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. - , sc. - , et

.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.365; Suprafete: , arabil:1.365,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ANTON  : DINU PETRUTA - DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  12593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. DRUMUL 

MORII , nr.  7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/513116 , C.I.F.**) 1651130400262 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 8 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3351, Parcela: 1131/1
;1115/1;1119;1120, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 1.677; Suprafete: , arabil:1.677,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 8 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 3351, Parcela: 1131/1
;1115/1;1119/1120, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 899; Suprafete: , liber:899,00 
mp

2

42,00 4,00 46,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 46,00 4,00 50,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.452; Suprafete: , 
arabil:8.452,00 mp

3

41,00 4,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 87,00 8,00 95,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU AURORA ;  DINU HORATIU 
Nr. de rol nominal unic:  10737
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400901400142 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU CONSTANTINA-CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  14921
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. 23 AUGUST , nr. 

23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/398663 , C.I.F.**) 2730327151824 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57354, Parcela: 198/5, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 409; Suprafete: , 
arabil:409,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1938178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. FIERARILOR , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680303293111 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1965; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 072593; Nr.:W
VWZZZ3CZ8E239598; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZ8E239598

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU ELENA  (ION FLOAREA)(ION FLOREA)-inchis vezi rol 482
Nr. de rol nominal unic:  11870
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 0 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 163147 , C.I.F.**) 2410620400551 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.904; Suprafete: , arabil:3.903,
50 mp; Data iesire:24.11.2009

1

146,00 130,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:24.11.2009

2

179,00 154,00 333,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

0,00 44,00 44,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 325,00 328,00 653,00

T O T A L  (LEI  RON) : 325,00 328,00 653,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU LAVINIA:LUCA ANDRA GABRIELA CNP 2850411410081
Nr. de rol nominal unic:  11156
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  48 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2830412410035 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 
mp), Suprafata Totala: 21; An anexa:2
009

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2009

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 mp), 
Suprafata Totala: 90; An ct.:2009

3

41,00 5,00 46,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 5,00 56,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 645; Suprafete: , arabil:645,00 
mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 666; Suprafete: , liber:666,00 
mp

5

83,00 10,00 93,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 849/
10, Tarla: 174, Suprafata Totala: 8.595; 
Suprafete: , arabil:8.595,00 mp

45,00 5,00 50,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 132,00 15,00 147,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 43,00 444,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DINU MARIA  INTERDICTIE DE ELIB DOC CF CERERII 4773/07,06,2013 PT FIUL DINU RADU GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 320817 , C.I.F.**) 2360101400189 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 776, 
Tarla: 164, Suprafata Totala: 22.000; 
Suprafete: , arabil:22.000,00 mp

1

884,00 403,00 1.287,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 884,00 403,00 1.287,00

T O T A L  (LEI  RON) : 884,00 403,00 1.287,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRECTIA SILVICA ILFOV/OCOLUL SILVIC SNAGOV 
Nr. de rol nominal unic:  14753
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077115 , municipiul/oraşul/comuna GRUIU , satul/sectorul GRUIU , str. LUNCA 

GARLITEI , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1590120 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice 53 / 
10.11.2016

1 Dec /27.03.2021;

0,00 89,00 89,00

T O T A L  Alte Taxe : 0,00 89,00 89,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 89,00 89,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRLA  EUGEN VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3454046
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

18 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 637547 , C.I.F.**) 1930803471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: CT21821; Nr.:
WF0LXXGCBLCT21821; Serie sasiu: 
WF0LXXGCBLCT21821

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRMON  ELENA-LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  12851
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BABA NOVAC , nr

.  5 , bl.  M1 , sc.  4 , et.   , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/115502 , C.I.F.**) 2800307180040 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 2 Rang: V, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:152,24 mp (sup. 
utila:  108,74 mp), Suprafata Totala: 
152; An ct.:2016; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

207,00 9,00 216,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 2 Rang: V, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:25,00 mp (sup
. utila:  17,86 mp), Suprafata Totala: 25; 
An anexa:2016; Procent coproprietate: 
50,00%

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 211,00 9,00 220,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 9,00 220,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DIRMON  LIVIU - GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1774685
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BABA NOVAC , nr

.  5 , bl.  M1 , sc.  4 , et.   , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1731219162159 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 22.0
7.2021; Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 8709/23.07.2021;

45,00 1,00 46,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

2

46,00 1,00 47,00

T O T A L  Alte Taxe : 91,00 2,00 93,00

T O T A L  (LEI  RON) : 91,00 2,00 93,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBAI VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1842667
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  39 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/284599 , C.I.F.**) 1880818341181 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 298604; Nr.:WAUZZZ
8EX4A133573; Serie sasiu: WAUZZZ8
EX4A133573

1

569,00 89,00 658,00

T O T A L   : 569,00 89,00 658,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 569,00 89,00 658,00

T O T A L  (LEI  RON) : 569,00 89,00 658,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  AURA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3721241
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2860402450041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: A3172778JCC
X0556; Nr.:W0VBD6EL9JG019292; 
Serie sasiu: W0VBD6EL9JG019292

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  LUCRETIA, VOICU, EUGEN, PAUL-inchis vezi rol 3671
Nr. de rol nominal unic:  13964
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

1

29,00 62,00 91,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 62,00 91,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.944; Suprafete: , arabil:6.944,
00 mp

2

375,00 282,00 657,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

3

30,00 66,00 96,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 405,00 348,00 753,00

T O T A L  (LEI  RON) : 434,00 410,00 844,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/050146 , C.I.F.**) 1591024400481 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:148,00 mp 
(sup. utila:  105,71 mp), Suprafata 
Totala: 148; An ct.:1973

1

95,00 6,00 101,00

T O T A L  Cladiri : 95,00 6,00 101,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.234; 
Suprafete: , arabil:2.234,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3294,3295,3296,329
7,3298, Tarla: CV 79, Suprafata Totala: 
368; Suprafete: , arabil:368,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3294,3295,3296,329
7,3298, Tarla: CV 79, Suprafata Totala: 
580; Suprafete: , liber:432,00 mp, 
ocupat:148,00 mp

4

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 4,00 48,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 278,00 16,00 294,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DOBRE MARIETA, CIUPERCA MARIAN CONSTANTIN, CIUPERCA MARIANA RAMONA, CIUPERCA 
VASILE MULLER, CIUPERCA VICTO 

Nr. de rol nominal unic:  13084
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.400; Suprafete: , arabil:3.400,
00 mp

1

183,00 124,00 307,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

28,00 56,00 84,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 211,00 180,00 391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 180,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIETA, MASU VASILE, CRACIUN CRISTEA 
Nr. de rol nominal unic:  13175
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 43.500; Suprafete: , arabil:43.5
00,00 mp

1

2.168,00 1.362,00 3.530,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

351,00 658,00 1.009,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.519,00 2.020,00 4.539,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.519,00 2.020,00 4.539,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  MARIO-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1842596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 34 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 069996 , C.I.F.**) 1900925471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT CLIO ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F057418; Nr.:V
F1BB0WCF25023855; Serie sasiu: VF
1BB0WCF25023855

1

146,00 32,00 178,00

T O T A L   : 146,00 32,00 178,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 146,00 32,00 178,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 32,00 178,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE  VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1621635
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1871214471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: 102031; Nr.:T
MBAG9NE7E0126288; Serie sasiu: 
TMBAG9NE7E0126288

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 12; CP:; Nr.:WDF9066352A998
658; Serie sasiu: WDF9066352A99865
8

2

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 427,00 26,00 453,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 427,00 26,00 453,00

T O T A L  (LEI  RON) : 427,00 26,00 453,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRE GEORGE IULIAN ;   DOBRE MIRELA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12368
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 20 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2801010450110 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:52,00 mp (sup. utila:  37,14 mp), 
Suprafata Totala: 52; An ct.:2006

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 370; Suprafete: , vii:370,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 256; Suprafete: , arabil:256,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , liber:259,00 
mp, ocupat:91,00 mp

5

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 1,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6
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139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 172,00 8,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBREA  VLADLEN 
Nr. de rol nominal unic:  1618665
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TARLA , nr. 206 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1721228430012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA, nr. 206 Rang: IV, Zona: B
, Parcela: 955/3, Tarla: 206, Suprafata 
Totala: 3.950; Suprafete: , arabil:3.950,
00 mp

1

75,00 20,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA, nr. 206 Rang: IV, Zona: B
, Parcela: 955/2, Tarla: 206, Suprafata 
Totala: 21.916; Suprafete: , arabil:21.9
16,00 mp

2

421,00 115,00 536,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 496,00 135,00 631,00

T O T A L  (LEI  RON) : 496,00 135,00 631,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRICA  ALEXANDRU-SEVER 
Nr. de rol nominal unic:  1596281
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 36 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 451429 , C.I.F.**) 1840411471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 1052; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 062320; Nr.:ZXT10D033733; 
Serie sasiu: ZXT10D033733; Data 
iesire:12.02.2021

1

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA YAMAHA ; 
CC: 1063; Masa: 1600; CP:; Seria: 
FARA SERIE; Nr.:JYAVP11N63A008762
; Serie sasiu: JYAVP11N63A008762

2

48,00 3,00 51,00

T O T A L   : 96,00 6,00 102,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 96,00 6,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 6,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRICA  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  2262128
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 36 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 484354 , C.I.F.**) 2861214410055 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1968
; Masa: 2000; CP:; Seria: 213340; Nr.:T
MBHE61Z7B2078285; Serie sasiu: 
TMBHE61Z7B2078285

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBRITOIU FELIX-ALEXANDRU CNP 1840103204098:DOBRITOIU DANIELA CNP 2850325100145
Nr. de rol nominal unic:  11189
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LIVIU REBREANU 

, nr.  12 , bl.  N20 , sc.  1 , et.  10 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RK/034650 , C.I.F.**) 1840103204098 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:C
F 56574, Anexe lemn fara inst.:98,69 
mp (sup. utila:  70,49 mp), Suprafata 
Totala: 99; An anexa:2004

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:C
F 56574, Anexe beton fara inst.:51,63 
mp (sup. utila:  36,88 mp), Suprafata 
Totala: 52; An anexa:2004

2

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. DUZILOR, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 400:C
F 56574, Cl. beton fara inst.:116,00 mp 
(sup. utila:  82,86 mp), Suprafata 
Totala: 116; An ct.:2004

3

79,00 5,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 97,00 6,00 103,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. DUZILOR, nr. 3 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 400:CF 56574, Suprafata 
Totala: 2.558; Suprafete: , arabil:2.558,
00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. DUZILOR, nr. 3 Rang: IV, Zona: C, 

5
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Nr.Cad: 400:CF 56574, Suprafata 
Totala: 1.502; Suprafete: , liber:1.235,6
8 mp, ocupat:266,32 mp

70,00 4,00 74,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 4,00 80,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F105895; Nr.:U
U1LSDA1P47300520; Serie sasiu: UU1
LSDA1P47300520; Data iesire:31.12.2
020

6

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 332,00 19,00 351,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOBROTA  ELENA MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  15579
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2600318400092 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

13,00 23,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

2

50,00 32,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , arabil:100,00 
mp

3

6,00 2,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 57,00 126,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 57,00 126,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOGARU  AUREL - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11214
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 4316, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 120; Suprafete: , 
arabil:120,00 mp; Procent 
coproprietate: 25,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOGARU  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  11215
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 138 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:5,00 mp 
(sup. utila:  3,57 mp), Suprafata Totala: 
5; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:60,00 mp (s
up. utila:  42,86 mp), Suprafata Totala: 
60; An ct.:2006

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 4313, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 40; Suprafete: , 
arabil:40,00 mp; Data iesire:12.05.2021

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 4313, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 40; Suprafete: , 
arabil:40,00 mp; Procent coproprietate: 
25,00%

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 138-140 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 4317, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 605; Suprafete: , 
liber:540,00 mp, ocupat:65,00 mp; 

5
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Procent coproprietate: 25,00%
39,00 3,00 42,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 3,00 44,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 167,00 9,00 176,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOICESCU  OCTAVIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1835236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 5 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1681227470089 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU JINLUN ; CC: 49
; Masa: 1600; CP:; Seria: 080411749; 
Nr.:LJ5LE518881040981; Serie sasiu: 
LJ5LE518881040981

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DONCIU  VIRGINIA-DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  14386
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 22.400; Suprafete: , arabil:22.4
00,00 mp

1

108,00 6,00 114,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 108,00 6,00 114,00

T O T A L  (LEI  RON) : 108,00 6,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOR  FREDDY 
Nr. de rol nominal unic:  10083
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 00 000000 , C.I.F.**) 1510301401065 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 676; Suprafete: , arabil:676,07 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 676; Suprafete: , arabil:675,93 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROBANTU  ALEXANDRU VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  15661
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LT COL DUMITRU 

PAPAZOGLU , nr.  1 , bl.  b5 , sc.  3 , et.  2 , ap.  74
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 141487 , C.I.F.**) 1650623400203 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.449; Suprafete: , arabil:3.448,
72 mp

1

95,00 21,00 116,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 95,00 21,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 21,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROBANTU  CALIOPIA 
Nr. de rol nominal unic:  10690
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.075; Suprafete: , arabil:5.075,
00 mp

1

274,00 184,00 458,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

43,00 84,00 127,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 317,00 268,00 585,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 268,00 585,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROCZI  STELA 
Nr. de rol nominal unic:  14111
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROFTEI  LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15802
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DELINESTI , nr. 6

, bl.  M11 , sc.  A , et.  6 , ap.  28
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/692024 , C.I.F.**) 1750814040010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DOROGAN CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  10788
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETRE ISPIRESCU , nr. 

7 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/135872 , C.I.F.**) 1681011470039 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETRE ISPIRESCU, nr. 7, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad
: 57211, Cl. beton fara inst.:60,50 mp (
sup. utila:  43,21 mp), Suprafata Totala: 
61; An ct.:2006

1

39,00 2,00 41,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETRE ISPIRESCU, nr. 7, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad
: 57211, Cl. beton fara inst.:114,00 mp (
sup. utila:  81,43 mp), Suprafata Totala: 
114; An ct.:2000

2

74,00 4,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 113,00 6,00 119,00

T O T A L  (LEI  RON) : 113,00 6,00 119,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  60 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1701105450018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: FA68464; Nr.:VF15R
SNOA53449790; Serie sasiu: VF15RS
NOA53449790

1

96,00 13,00 109,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA GRIVITA S.A.; CC
: ; Masa: 0,186; CP:0; Nr.:UV9113HUCR
DCGR098; Serie sasiu: UV9113HUCRD
CGR098

2 Dec 9267/12.08.2021;

36,00 9,00 45,00

T O T A L   : 132,00 22,00 154,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 132,00 22,00 154,00

T O T A L  (LEI  RON) : 132,00 22,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  FLOREA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  12380
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 583 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:84,00 mp (sup. utila:  60,00 mp), 
Suprafata Totala: 84; An ct.:2006

1

175,00 134,00 309,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

54,00 133,00 187,00

T O T A L  Cladiri : 229,00 267,00 496,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 661; Suprafete: , arabil:661,00 
mp

3

50,00 35,00 85,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , liber:177,00 
mp, ocupat:84,00 mp

4

121,00 97,00 218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

44,00 110,00 154,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 215,00 242,00 457,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

670,00 1.557,00 2.227,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7
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933,00 503,00 1.436,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.603,00 2.060,00 3.663,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.047,00 2.569,00 4.616,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN  SAMOIL 
Nr. de rol nominal unic:  10323
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 48 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 232275 , C.I.F.**) 1640827400289 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An 
ct.:1990

1

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:40,00 mp (sup. 
utila:  28,57 mp), Suprafata Totala: 40; 
An anexa:2000

2

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  
25,00 mp), Suprafata Totala: 35; An 
ct.:1990

3

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. lemn fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
ct.:1990

4

32,00 4,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:1990

5

2,00 0,00 2,00
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T O T A L  Cladiri : 144,00 15,00 159,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1412,1413,1414, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 1.674; Suprafete: , 
arabil:1.674,00 mp

6

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 48 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1412,1413,1414, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 476; Suprafete: , 
liber:319,00 mp, ocupat:157,00 mp

7

61,00 9,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 9,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: RO48061; Nr.:VF1LM
1R0H38848785; Serie sasiu: VF1LM1R
0H38848785

8

127,00 15,00 142,00

T O T A L   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 127,00 15,00 142,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 613,00 67,00 680,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN MIHAELA LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  2384197
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. PETRE ISPIRESCU 

, nr.  5 , bl.  42B , sc.  3 , et.   , ap.  32
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/886647 , C.I.F.**) 2780124453034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 347 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56897, Anexe beton 
fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  70,71 
mp), Suprafata Totala: 99; An anexa:2
006

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 2,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 347 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56897, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , liber:182,00 
mp, ocupat:99,00 mp

2

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 2,00 20,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 5978 / 
19.05.2016

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 150,00 9,00 159,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGAN PAUL;  MATEI SONIA CNP 2760306442526
Nr. de rol nominal unic:  12396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 19 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620728155224 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 905, Anexe lemn fara inst.:4
3,00 mp (sup. utila:  30,71 mp), 
Suprafata Totala: 43; An anexa:2006

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 905, Cl. lemn fara inst.:59,0
0 mp (sup. utila:  42,14 mp), Suprafata 
Totala: 59; An ct.:2006

2

25,00 3,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 3,00 36,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 19 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 905, Parcela: 703,704,705,7
06, Tarla: 17, Suprafata Totala: 800; 
Suprafete: , liber:698,00 mp, ocupat:10
2,00 mp

3

73,00 9,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 9,00 82,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 324,00 35,00 359,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGANESCU MARCELA ;  IONESCU VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  14054
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

66,00 130,00 196,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 849/
1, Tarla: 174, Suprafata Totala: 1.407; 
Suprafete: , arabil:1.407,00 mp

2

59,00 31,00 90,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 125,00 161,00 286,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 161,00 286,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  ANICA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12818
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

1,00 1,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,
14 mp), Suprafata Totala: 10; An ct.:20
06

2

2,00 3,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:52,64 mp (sup. utila:  
37,60 mp), Suprafata Totala: 53; An 
ct.:2006

3

36,00 64,00 100,00

T O T A L  Cladiri : 39,00 68,00 107,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.491; Suprafete: , 
arabil:1.491,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 713; Suprafete: , liber:642,86 
mp, ocupat:70,14 mp

5

46,00 4,00 50,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 4,00 54,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.996; Suprafete: , 
arabil:8.996,00 mp

6

43,00 190,00 233,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 43,00 190,00 233,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

669,00 412,00 1.081,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 387634 / 03.09.20218 387634/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 959,00 412,00 1.371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.091,00 674,00 1.765,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LACULUI, nr. 4, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LACULUI, nr. 4, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 mp), 
Suprafata Totala: 28; An ct.:2006

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 261; Suprafete: , arabil:261,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LACULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 300; Suprafete: , 
liber:260,00 mp, ocupat:40,00 mp

4

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 161,00 8,00 169,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1649869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  89 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 449578 , C.I.F.**) 2770322463019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 269577; Nr.:W
VWZZZ1KZ5W169522; Serie sasiu: 
WVWZZZ1KZ5W169522

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  IULIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2237045
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LACULUI , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1971007375510 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO MATIZ ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 138959KA1; 
Nr.:UU6MF48414D059913; Serie sasiu: 
UU6MF48414D059913

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.600; Suprafete: , 
arabil:1.600,00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MIHAI SI EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  14524
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.400; Suprafete: , arabil:14.4
00,00 mp

1

715,00 450,00 1.165,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

116,00 218,00 334,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 831,00 668,00 1.499,00

T O T A L  (LEI  RON) : 831,00 668,00 1.499,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  MIOARA 
Nr. de rol nominal unic:  11983
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 656 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 043532 , C.I.F.**) 2600325155227 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 mp), 
Suprafata Totala: 39; An ct.:2006

1

80,00 53,00 133,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

10,00 22,00 32,00

T O T A L  Cladiri : 90,00 75,00 165,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 434; Suprafete: , arabil:434,00 
mp

3

43,00 26,00 69,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 310; Suprafete: , liber:271,00 
mp, ocupat:39,00 mp

4

159,00 117,00 276,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

27,00 56,00 83,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 229,00 199,00 428,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

184,00 284,00 468,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 7
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31.12.2012
745,00 346,00 1.091,00

T O T A L  Alte Taxe : 929,00 630,00 1.559,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.248,00 904,00 2.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  12668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  89 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/065963 , C.I.F.**) 2540127400625 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:48,00 mp (sup. 
utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 48; 
An anexa:2006

1

4,00 2,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:34,65 mp (sup. utila:  24
,75 mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:2
006

2

8,00 5,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 7,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.076; Suprafete: , 
arabil:2.076,00 mp

3

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 442; Suprafete: , liber:359,35 
mp, ocupat:82,65 mp

4

29,00 17,00 46,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 19,00 53,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.782; Suprafete: , 
arabil:6.782,00 mp

5

33,00 19,00 52,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 33,00 19,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

251,00 92,00 343,00

T O T A L  Alte Taxe : 251,00 92,00 343,00

T O T A L  (LEI  RON) : 330,00 137,00 467,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI  NICULINA-defunct;DRAGHICI MIHAI-1791221141091
Nr. de rol nominal unic:  11986
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 654 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (s
up. utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 
32; An ct.:1950

1

32,00 15,00 47,00

T O T A L  Cladiri : 32,00 15,00 47,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

48,00 106,00 154,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 321; 
Suprafete: , arabil:321,00 mp

3

35,00 22,00 57,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 654 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 523; 
Suprafete: , liber:491,00 mp, ocupat:32
,00 mp

4

215,00 138,00 353,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 298,00 266,00 564,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

307,00 590,00 897,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

898,00 456,00 1.354,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0177911 / 29.06.202
1

7 0177911/PV
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290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.495,00 1.046,00 2.541,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.825,00 1.327,00 3.152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI CONSTANTIN;  DRAGHICI D. PETRE;  DRAGHICI A. ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12125
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.800; Suprafete: , arabil:15.8
00,00 mp

1

787,00 494,00 1.281,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

127,00 238,00 365,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 914,00 732,00 1.646,00

T O T A L  (LEI  RON) : 914,00 732,00 1.646,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI ELENA;MATEI MOISE, MIHAI MARIA,  MINISTERU GHEORGHE,MINISTERU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  13197
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3024, Tarla: 74, Suprafata Totala: 2.39
3; Suprafete: , arabil:2.393,00 mp

1

51,00 19,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3025, Tarla: 74, Suprafata Totala: 311; 
Suprafete: , arabil:311,00 mp

2

5,00 1,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 20,00 76,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3316
, Parcela: 633/1/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp; Data iesire:27.10.2
016

3

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 863/
2/34, Tarla: 138, Suprafata Totala: 2.30
0; Suprafete: , arabil:2.300,00 mp

4

51,00 15,00 66,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 56,00 17,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 37,00 149,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  11838
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PESCARILOR , nr. 

2 , bl.  26 , sc.  3 , et.  3 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/421693 , C.I.F.**) 1540624400340 , tel./fax 

0724366126 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 698, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59224, Anexe lemn fara inst.:21,00 mp 
(sup. utila:  15,00 mp), Suprafata 
Totala: 21; An anexa:1952

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 698, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59224, Cl. lemn fara inst.:58,00 mp (su
p. utila:  41,43 mp), Suprafata Totala: 
58; An ct.:1950

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59224, Anexe lemn 
fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10,00 
mp), Suprafata Totala: 14; An anexa:1
952

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59224, Anexe lemn 
fara inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:1952

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 698 Rang: IV, 

5
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Zona: C, Nr.Cad: 59224, Parcela: 183;1
84;185, Tarla: 5, Suprafata Totala: 1.01
0; Suprafete: , liber:911,00 mp, ocupat:
99,00 mp

47,00 4,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 4,00 51,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 10,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGHICI MIHAELA;  DRAGHICI GABRIELA;DRAGHICI NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  11801
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2641108155220 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOI  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2023435
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  46 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750422471026 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1870; Masa: 2000; CP:; Seria: C541041
; Nr.:VF1KMRG0634556185; Serie 
sasiu: VF1KMRG0634556185

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS; CC: 1560; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 5M78744; Nr.:WF
05XXGCD55M78744; Serie sasiu: WF0
5XXGCD55M78744

2 Dec 380/14.01.2021;

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 16,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOI IONEL;  DRAGOI CRISTINA-ELENA, CNP 2740503075083
Nr. de rol nominal unic:  3904702
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750422471026 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
51240, Parcela: 855/14/1, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 1.741; Suprafete: , 
arabil:1.741,00 mp

1

89,00 71,00 160,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 89,00 71,00 160,00

T O T A L  (LEI  RON) : 89,00 71,00 160,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  BOGDAN-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1784748
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BURIAŞ , str. AVRAM IANCU , nr. 

7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/761367 , C.I.F.**) 1960405471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 7 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1464,1465,1474, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 988; Suprafete: , 
arabil:988,00 mp

1 Dec 10180/07.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 7 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1464,1465,1474, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 112; Suprafete: , liber
:5,60 mp, ocupat:106,40 mp

2 Dec 10180/07.09.2021;

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10120 
/ 06.09.2021

3 Dec 10180/07.09.2021;

27,00 1,00 28,00

T O T A L  Alte Taxe : 27,00 1,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 1,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  CHIRICA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  12029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 539 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:55,00 mp (sup. utila:  39,29 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 40; Suprafete: , arabil:40,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 279; Suprafete: , liber:224,00 
mp, ocupat:55,00 mp

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

4

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 10,00 203,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  DAN LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  4178879
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  162 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720311293184 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1595; Masa: 
1600; CP:; Seria: 676040; Nr.:676040; 
Serie sasiu: 676040

1

384,00 136,00 520,00

T O T A L   : 384,00 136,00 520,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 384,00 136,00 520,00

T O T A L  (LEI  RON) : 384,00 136,00 520,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14064
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 9.100; Suprafete: , 
arabil:9.100,00 mp

1

498,00 331,00 829,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

82,00 161,00 243,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 580,00 492,00 1.072,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 492,00 1.072,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1577609
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. Int.BUCURIEI , nr. 6 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2450702293140 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1422; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 227806; Nr.:TM
BPJ46Y474142967; Serie sasiu: 
TMBPJ46Y474142967

1

192,00 30,00 222,00

T O T A L   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 30,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  12103
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  MARIA ;  DRAGOMIR GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  13727
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.180; Suprafete: , 
arabil:1.180,00 mp

1

65,00 25,00 90,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 25,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 65,00 25,00 90,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14495
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.850; Suprafete: , arabil:2.850,
00 mp

1

141,00 92,00 233,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

22,00 45,00 67,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 163,00 137,00 300,00

T O T A L  (LEI  RON) : 163,00 137,00 300,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR AUREL GELU 
Nr. de rol nominal unic:  1577612
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 593 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/345234 , C.I.F.**) 1770927471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0075837; Nr.:UU1R13
31133351632; Serie sasiu: UU1R13311
33351632

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
160619; Nr.:WVWZZZ3BZ2E328724; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ2E328724

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 256,00 15,00 271,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 15,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR CONSTANTIN-posesie grevata;  DRAGOMIR MARIEA-abitatie viagera; 
Nr. de rol nominal unic:  11989
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 648 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 013983 , C.I.F.**) 1560222400929 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 648, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  25
,00 mp), Suprafata Totala: 35; An 
anexa:2006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 648, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32,14 
mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2006

2

19,00 3,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 25,00 3,00 28,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.120; Suprafete: , arabil:3.120,
00 mp

3

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.196; Suprafete: , vii:1.196,00 
mp

4

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 648 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 1.033; 
Suprafete: , liber:953,00 mp, ocupat:80
,00 mp

5

95,00 11,00 106,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 118,00 12,00 130,00

T O T A L  (LEI  RON) : 143,00 15,00 158,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DRAGOMIR GHEORGHE;  GIUREA LILIANA, CNP 2810609471350
Nr. de rol nominal unic:  3487560
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780907155241 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.817; Suprafete: , arabil:2.817,
00 mp

1

141,00 94,00 235,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 141,00 94,00 235,00

T O T A L  (LEI  RON) : 141,00 94,00 235,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DROSU  IOANA; NECULA FLOAREA ; NECULA DUMITRU-ION 
Nr. de rol nominal unic:  11016
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 5 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:2,25 mp (sup. utila:  1,61 mp), 
Suprafata Totala: 2; An anexa:2006

1

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

2

63,00 26,00 89,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

39,00 100,00 139,00

T O T A L  Cladiri : 110,00 130,00 240,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.104; Suprafete: , arabil:1.104,
00 mp

4

68,00 30,00 98,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 465; Suprafete: , liber:426,75 
mp, ocupat:38,25 mp

5

324,00 215,00 539,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

212,00 512,00 724,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 604,00 757,00 1.361,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 8.630; Suprafete: , arabil:8.630,
00 mp

7

464,00 302,00 766,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

134,00 279,00 413,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 598,00 581,00 1.179,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

335,00 674,00 1.009,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

10

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.080,00 978,00 2.058,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.392,00 2.446,00 4.838,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUGU  GHEORGHE - VIRGIL 
Nr. de rol nominal unic:  2010346
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  152 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/437010 , C.I.F.**) 1680126381289 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Cl. lemn inst.:80,25 mp (sup. utila:  57,3
2 mp), Suprafata Totala: 80; An ct.:197
4; Procent coproprietate: 50,00%

2

49,00 9,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 57,00 9,00 66,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Parcela: 4567-4571, Tarla: 104, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:919,81 mp, ocupat:80,25 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

121,00 23,00 144,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 121,00 23,00 144,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 18/OR
/2012 / 31.12.2014

4

420,00 77,00 497,00

RO96TREZ4212
1120207XXXXX

Depunerea peste termen /197 / 07.04.2
016

5

980,00 0,00 980,00

Depunerea peste termen /10504 / 08.06
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4.2016
70,00 0,00 70,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.470,00 77,00 1.547,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.648,00 109,00 1.757,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DULMAN GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  1623191
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna VALEA IASULUI , satul/sectorul UNGURENI , str. - , nr. , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AS/577665 , C.I.F.**) 1650225033078 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2274
,CF 50038 CF Incheierii de intabulare 
157060/27,07,2015 cu inscrierea 
Primariei Peris cu Titlul executoriu nr 4/
2015, Parcela: 602/1/40, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 40.611; Suprafete: , 
arabil:40.610,68 mp

1

865,00 415,00 1.280,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 865,00 415,00 1.280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 865,00 415,00 1.280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
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**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DUMBRAVA PETRU:DUMBRAVA GEORGETA:BORBELY GABRIEL DAN CNP 1760424205027:BORBE
LY ALICE IULIA 

Nr. de rol nominal unic:  2173817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560707400946 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1764
, Parcela: 854/1/4:854/1/5, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 15.620; Suprafete: , 
arabil:15.620,00 mp

1

153,00 17,00 170,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 153,00 17,00 170,00

T O T A L  (LEI  RON) : 153,00 17,00 170,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMINICA LUCIAN MADALIN :  DUMINICA STEFANIA ( CNP 2820723420092) 
Nr. de rol nominal unic:  1661164
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. GHERGHITEI , nr. 

1 , bl.  94B , sc.  A , et.  4 , ap.  15
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/400006 , C.I.F.**) 1820618420011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50340, Parcela: 1060,1061 / TEREN 
INTRAVILAN IN COTA INDIVIZA DE 4,08
% DIN TOTALUL DE 858MP, Tarla: CV 
30, Suprafata Totala: 35; Suprafete: , 
liber:35,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRA CATALIN-LUCIAN ;; DUMITRA IULICA ;  ;ZAVERA ANCA-IUSTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11155
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  50 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1691015424530 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
50 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:163,65 mp (sup. utila:  116,89 mp), 
Locuinta subsol/mansarda:123,15 mp (
sup. utila:  87,96 mp), Suprafata Totala: 
287; An ct.:2006; An anexa:2006

1

68,00 2,00 70,00

T O T A L  Cladiri : 68,00 2,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 2,00 70,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRACHE  VALERICA 
Nr. de rol nominal unic:  3523717
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. MIHAIL CIORANU , 

nr.  8 , bl.  70A , sc.  A , et.  3 , ap.  14
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK 048139 , C.I.F.**) 2620310173153 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 142 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57657, Parcela: 868/1
7, Tarla: 179, Suprafata Totala: 2.001; 
Suprafete: , arabil:2.001,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRACHE ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  352555
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. ALEXANDRU 

PAPIU ILARIAN , nr.  4 , bl.  43 , sc.  3 , et.  5 , ap.  84
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/364405 , C.I.F.**) 1740916433018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1841
, Parcela: 633/3/6, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 564; Suprafete: , 
arabil:564,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRACHE I.  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  14480
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 20.000; Suprafete: , arabil:20.0
00,00 mp

1

996,00 625,00 1.621,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

161,00 302,00 463,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.157,00 927,00 2.084,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.157,00 927,00 2.084,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRACHE IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  15757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 0 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC 950322 , C.I.F.**) 1870120410078 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 497185; Nr.:49
7185; Serie sasiu: 497185

1

1.989,00 1.137,00 3.126,00

T O T A L   : 1.989,00 1.137,00 3.126,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.989,00 1.137,00 3.126,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.989,00 1.137,00 3.126,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRASCU CRISTINA-ANDREEA 
Nr. de rol nominal unic:  4359241
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. METALURGIEI , nr. 

468-472 , bl.  C7 , sc.   , et.  4 , ap.  33
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RK nr. 341616 , C.I.F.**) 2921006170019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59433, Nr.CarFunc: 59433, Parcela
: 197/14, Tarla: 28, Suprafata Totala: 1.
007; Suprafete: , arabil:1.007,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  4119139
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 6020924410032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0283809 / 03.09.20211 0283809/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  ALINA - ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1653162
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 427 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 356715 , C.I.F.**) 2950531460044 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL INSIGNIA ; CC: 1956; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 17425060; Nr.:
W0LGM67H291035078; Serie sasiu: W
0LGM67H291035078

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  ANDREI CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14460
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. HUEDIN , nr. 6 , bl

.  M1/2 , sc.  D , et.  8 , ap.  168
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760331443025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.074; Suprafete: , 
arabil:2.074,31 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.116; Suprafete: , 
arabil:1.116,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  DANIELA ALICE 
Nr. de rol nominal unic:  11513
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. REINVIERII , nr. 16 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2760309471020 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
010

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 
mp), Suprafata Totala: 20; An anexa:2
010

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16, bl. -, sc. -, et. 0
, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:76,00 mp (sup. utila:  54,29 
mp), Suprafata Totala: 76; An ct.:2010

3

149,00 28,00 177,00

T O T A L  Cladiri : 164,00 29,00 193,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 3403, Parcela: 5594,5595,5
596,5597,5598, Tarla: 130, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , vii:1.000,00 
mp

4

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16 Rang: IV, Zona: 

5
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C, Nr.Cad: 3403, Parcela: 5594,5595,5
596,5597,5598, Tarla: 130, Suprafata 
Totala: 1.700; Suprafete: , arabil:1.700,
00 mp

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 16 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 3403, Parcela: 5594,5595,5
596,5597,5598, Tarla: 130, Suprafata 
Totala: 748; Suprafete: , liber:637,00 
mp, ocupat:111,00 mp

6

103,00 21,00 124,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 24,00 148,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3004
, Parcela: 882/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 1.920; Suprafete: , arabil:1.920,
00 mp

7

26,00 6,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 6,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

319,00 58,00 377,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 58,00 377,00

T O T A L  (LEI  RON) : 633,00 117,00 750,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  DANIELA- ALICE ; TANASE PAUL EDUARD 
Nr. de rol nominal unic:  15739
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 062601 , C.I.F.**) 2760309471020 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.268; Suprafete: , arabil:7.267,
50 mp

1

100,00 19,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 939/
2/10, Tarla: 199, Suprafata Totala: 7.26
8; Suprafete: , arabil:7.267,50 mp

2

101,00 20,00 121,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 201,00 39,00 240,00

T O T A L  (LEI  RON) : 201,00 39,00 240,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14442
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.389; Suprafete: , arabil:8.389,
00 mp

1

117,00 20,00 137,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 117,00 20,00 137,00

T O T A L  (LEI  RON) : 117,00 20,00 137,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU  GHEORGHE, STOICA MARIA, ROMAN MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  14534
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 297; Suprafete: , livezi:297,00 
mp

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 602; Suprafete: , vii:602,00 mp

2

22,00 13,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.212; Suprafete: , arabil:1.212,
00 mp

3

63,00 32,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

8,00 16,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 104,00 68,00 172,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.189; Suprafete: , arabil:14.1
89,00 mp

5

707,00 444,00 1.151,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

114,00 215,00 329,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 821,00 659,00 1.480,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 925,00 727,00 1.652,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRESCU ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12769
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 20

, bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/616369 , C.I.F.**) 2581029400671 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 20, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55856, 
Anexe lemn fara inst.:12,00 mp (sup. 
utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:1967

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 20, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: B, Nr.
Cad: 55856, Cl. lemn fara inst.:80,00 
mp (sup. utila:  57,14 mp), Suprafata 
Totala: 80; An ct.:1967

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 1,00 15,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 55856, Parcela: 
1187,1188, Tarla: 29, Suprafata Totala: 
486; Suprafete: , arabil:486,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 20 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 55856, Parcela: 
1187,1188, Tarla: 29, Suprafata Totala: 
488; Suprafete: , liber:396,00 mp, 
ocupat:92,00 mp

4

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SOLENZA ; CC: 1390
; Masa: 1600; CP:; Seria: UB13502; Nr.:
UU1R5A71553453000; Serie sasiu: UU
1R5A71553453000

5

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 14,00 275,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DUMITRESCU GEORGE MIHAIL:DUMITRESCU BOGDAN:DUMITRESCU ANN MARY GEORGE:SHUME 
TERSIT KIDANE 

Nr. de rol nominal unic:  14446
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BORSA , nr. 1 , bl

.  XE , sc.  2 , et.  2 , ap.  20
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/604962 , C.I.F.**) 1831109410029 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2109
, Parcela: 882/8, Tarla: 183, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2048
, Parcela: 959/12, Tarla: 207, Suprafata 
Totala: 7.500; Suprafete: , arabil:7.500,
00 mp

2

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2047
, Parcela: 927/1, Tarla: 196, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

3

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 84,00 4,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 84,00 4,00 88,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRICA  AURELIA, BURCIOIU VASILICA DORINA 
Nr. de rol nominal unic:  12075
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SPERANTEI , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/117271 , C.I.F.**) 2710101470071 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPERANTEI, nr. 3 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:82,00 mp (sup. 
utila:  58,57 mp), Suprafata Totala: 82; 
An ct.:2006

1

19,00 18,00 37,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 18,00 37,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPERANTEI, nr. 3 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 750; Suprafete: , 
liber:668,00 mp, ocupat:82,00 mp

2

35,00 34,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 34,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

279,00 121,00 400,00

T O T A L  Alte Taxe : 279,00 121,00 400,00

T O T A L  (LEI  RON) : 333,00 173,00 506,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITROAEA  MIHAI  SI  DUMITROAE  ANA-MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 547650 , C.I.F.**) 1780602274832 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 104; Suprafete: , 
arabil:103,53 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 700; Suprafete: , 
arabil:700,00 mp

2

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 25,00 87,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 25,00 87,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  CERNICA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11720
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GRIVITEI , nr. 242

, bl.   , sc.  C , et.  6 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GA/420079 , C.I.F.**) 2320516400681 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4418
/1, Parcela: 2552;2553, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 650; Suprafete: , 
arabil:650,00 mp

1

22,00 11,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4418/2, Parcela: 2552
;2553, Tarla: 64, Suprafata Totala: 650; 
Suprafete: , arabil:650,00 mp

2

54,00 30,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 41,00 117,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
8, Tarla: 140, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

3

100,00 28,00 128,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 962/
38, Tarla: 208, Suprafata Totala: 10.40
0; Suprafete: , arabil:10.400,00 mp

4

389,00 105,00 494,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 489,00 133,00 622,00

T O T A L  (LEI  RON) : 565,00 174,00 739,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  DANIEL-inchis vezi rol 4560
Nr. de rol nominal unic:  12155
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  DIANA ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  4093378
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BRAGADIRU , satul/sectorul BRAGADIRU , str. - , nr. 84

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/720697 , C.I.F.**) 2570810400171 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
52508, Parcela: 856/7, Tarla: 176, 
Suprafata Totala: 809; Suprafete: , 
arabil:809,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  4135216
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 2 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2340930400492 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 405/
6, Tarla: 145, Suprafata Totala: 4.305; 
Suprafete: , arabil:4.305,00 mp

1

41,00 5,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 620/
26, Tarla: 149, Suprafata Totala: 4.935; 
Suprafete: , arabil:4.935,00 mp

2

51,00 7,00 58,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 92,00 12,00 104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 92,00 12,00 104,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11647
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 64 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 64 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  28
,57 mp), Suprafata Totala: 40; An ct.:2
006

1

10,00 20,00 30,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 20,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 524; Suprafete: , arabil:524,00 
mp

2

12,00 19,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 64 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 458; Suprafete: , 
liber:418,00 mp, ocupat:40,00 mp

3

203,00 106,00 309,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 215,00 125,00 340,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.100; Suprafete: , arabil:5.100,
00 mp

4

163,00 100,00 263,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 163,00 100,00 263,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

759,00 441,00 1.200,00

T O T A L  Alte Taxe : 759,00 441,00 1.200,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.147,00 686,00 1.833,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  FLORENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14700
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.000; Suprafete: , 
arabil:2.000,00 mp

1

112,00 86,00 198,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

17,00 37,00 54,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 129,00 123,00 252,00

T O T A L  (LEI  RON) : 129,00 123,00 252,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11634
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 9 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640922400053 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 9 Rang: IV, Zona
: C, Cl. lemn inst.:48,87 mp (sup. utila:  
34,91 mp), Suprafata Totala: 49; An 
ct.:2006

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 2,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 220; Suprafete: , vii:220,29 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 456; Suprafete: , arabil:455,84 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 9 Rang: IV, Zona
: C, Suprafata Totala: 307; Suprafete: , 
liber:306,87 mp

4

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 144,00 8,00 152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INV. GHEORGHE 

PETRE , nr.  151 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 353355 , C.I.F.**) 1640413400261 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PDBX 0418209 / 20.09.202
1

1 0418209/PV

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 870,00 0,00 870,00

T O T A L  (LEI  RON) : 870,00 0,00 870,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13742
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.300; Suprafete: , arabil:9.300,
00 mp

1

462,00 339,00 801,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

74,00 153,00 227,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 536,00 492,00 1.028,00

T O T A L  (LEI  RON) : 536,00 492,00 1.028,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  I. DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  12411
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 20 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 802921 , C.I.F.**) 1380924400659 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 504560 / 10.08.20211 504560/PV

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 870,00 0,00 870,00

T O T A L  (LEI  RON) : 870,00 0,00 870,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  IANCU, DUMITRU ROZICA ; DUMITRU OLIMPIA 
Nr. de rol nominal unic:  12335
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 633/
4/4, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.440
; Suprafete: , arabil:1.440,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12758
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620403400315 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 778/15, Tarla: 165, Suprafata 
Totala: 5.503; Suprafete: , arabil:5.503,
00 mp

1

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 73/16, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 2.313; Suprafete: , arabil:2.313,
00 mp

2

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 37,00 3,00 40,00

T O T A L  (LEI  RON) : 37,00 3,00 40,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  2014038
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1691112470051 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: D028120; Nr.:D02812
0; Serie sasiu: D028120

1 Dec /22.07.2021;

533,00 453,00 986,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:04.11.2015

2

65,00 561,00 626,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO ESPERO ; CC: 
1796; Masa: 2000; CP:; Seria: 219974; 
Nr.:KLAJF1981VB199753; Serie sasiu: 
KLAJF1981VB199753

3 Dec /22.07.2021;

1.967,00 1.523,00 3.490,00

T O T A L   : 2.565,00 2.537,00 5.102,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.565,00 2.537,00 5.102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.565,00 2.537,00 5.102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  LUCIAN MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  10824
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 28 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/227240 , C.I.F.**) 1761107421522 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Anexe beton 
fara inst.:108,00 mp (sup. utila:  77,14 
mp), Suprafata Totala: 108; An anexa:
2006

1

105,00 33,00 138,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:96,00 
mp (sup. utila:  68,57 mp), Suprafata 
Totala: 96; An anexa:2006

2

93,00 30,00 123,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Cl. beton inst.:
169,00 mp (sup. utila:  120,71 mp), 
Suprafata Totala: 169; An ct.:2006

3

942,00 305,00 1.247,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Cl. beton inst.:
169,00 mp (sup. utila:  120,71 mp), 
Suprafata Totala: 169; An ct.:2006

4

942,00 304,00 1.246,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Anexe lemn 
fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,14 mp
), Suprafata Totala: 10; An anexa:2016

5
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5,00 1,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2016

6

5,00 1,00 6,00

T O T A L  Cladiri : 2.092,00 674,00 2.766,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 1057, Parcela: 1368/1;1369-13
76, Tarla: 43, Suprafata Totala: 731; 
Suprafete: , vii:731,00 mp

7

20,00 9,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1057
, Parcela: 1368/1;1369-1376, Tarla: 43, 
Suprafata Totala: 1.752; Suprafete: , 
arabil:1.752,00 mp

8

50,00 26,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1057, Parcela: 1368/1
,1369-1376, Tarla: 43, Suprafata Totala
: 773; Suprafete: , liber:773,00 mp

9

326,00 149,00 475,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 104, 
Tarla: 3, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp; Data 
iesire:06.03.2018

10

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55514, Parcela: 1386-1389, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 2.133; Suprafete: , 
arabil:2.133,00 mp

11

53,00 23,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55514, Parcela: 1386,
1387,1388,1389, Tarla: 44, Suprafata 
Totala: 1.321; Suprafete: , liber:929,00 
mp, ocupat:392,00 mp

12

390,00 125,00 515,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 841,00 332,00 1.173,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/
1/10, Tarla: 211, Suprafata Totala: 9.50
0; Suprafete: , arabil:9.500,00 mp; Data 
iesire:18.01.2022

13

94,00 11,00 105,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 856/
5, Tarla: 176, Suprafata Totala: 1.500; 
Suprafete: , arabil:1.500,00 mp; Data 
iesire:18.01.2022

14

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 108,00 12,00 120,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

15

488,00 147,00 635,00
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T O T A L  Alte Taxe : 488,00 147,00 635,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.529,00 1.165,00 4.694,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  LUCRETIA 
Nr. de rol nominal unic:  2211007
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 72 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT STILO ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0468683; Nr.:Z
FA19200000013015; Serie sasiu: ZFA
19200000013015

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13343
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 550; Suprafete: , arabil:550,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

28,00 21,00 49,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 9.450; Suprafete: , arabil:9.450,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

2

488,00 397,00 885,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

63,00 130,00 193,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 579,00 548,00 1.127,00

T O T A L  (LEI  RON) : 579,00 548,00 1.127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIA SI CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  13974
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.100; Suprafete: , arabil:9.100,
00 mp

1

451,00 297,00 748,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

73,00 143,00 216,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 524,00 440,00 964,00

T O T A L  (LEI  RON) : 524,00 440,00 964,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ZBOINA NEAGRA 

, nr.  5 , bl.  98 , sc.  - , et.  8 , ap.  47
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500730400401 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.025; Suprafete: , 
arabil:1.024,50 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.142; Suprafete: , 
arabil:7.142,00 mp

2

34,00 3,00 37,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 34,00 3,00 37,00

T O T A L  (LEI  RON) : 36,00 3,00 39,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1635989
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 82 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710517470031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 50; Masa: 
1600; CP:; Seria: 98190612; Nr.:98190
612; Serie sasiu: 98190612

1

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 50; Masa: 
1600; CP:; Seria: 9819031; Nr.:981903
1; Serie sasiu: 9819031

2

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DUSTER ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: R020558; Nr.:
VF1HJD40465729548; Serie sasiu: VF
1HJD40465729548

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 80,00 4,00 84,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 80,00 4,00 84,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 508481 / 18.09.20214 508481/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.385,00 4,00 1.389,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIANA ANA 
Nr. de rol nominal unic:  11858
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 564 , 

bl.  2 , sc.   , et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:56,20 mp (sup. utila:  40,14 
mp), Suprafata Totala: 56; An ct.:2006

1

70,00 4,00 74,00

T O T A L  Cladiri : 70,00 4,00 74,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 181,00 9,00 190,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIAN-NICU 
Nr. de rol nominal unic:  14997
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 207093 , C.I.F.**) 1740815450010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.549; Suprafete: , arabil:3.548,
50 mp

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  15570
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 52; Suprafete: , arabil:52,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 448; Suprafete: , arabil:448,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  MARIN;DUMITRU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  1998973
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. PLOPILOR , nr. 5 , 

bl.  B3 , sc.  B , et.  4 , ap.  29
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570928400953 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3280, Parcela: 942/48/1, Tarla: 200, 
Suprafata Totala: 6.624; Suprafete: , 
arabil:6.624,00 mp

1

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 33,00 3,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 3,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  NATALIA 
Nr. de rol nominal unic:  11057
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 430 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2651019400151 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 430 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:144,00 mp (
sup. utila:  102,86 mp), Suprafata 
Totala: 144; An ct.:2006; Data iesire:31
.12.2020

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  10424
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  85 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AM 365739 , C.I.F.**) 1331027400355 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
85, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:15,00 
mp (sup. utila:  10,71 mp), Suprafata 
Totala: 15; An anexa:2006

1

7,00 4,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
85, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:53,85 mp (s
up. utila:  38,46 mp), Suprafata Totala: 
54; An ct.:2006

2

81,00 36,00 117,00

T O T A L  Cladiri : 88,00 40,00 128,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 681; Suprafete: , vii:681,00 mp

3

21,00 9,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 721; Suprafete: , arabil:721,00 
mp

4

58,00 32,00 90,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
85 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
502; Suprafete: , liber:433,15 mp, 
ocupat:68,85 mp

5

216,00 99,00 315,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 295,00 140,00 435,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

621,00 235,00 856,00

T O T A L  Alte Taxe : 621,00 235,00 856,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.004,00 415,00 1.419,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  NISTOR,DUMITRU ELENA,DUMITRU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13957
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  P CONSTANTIN-DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14126
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 157,00 408,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.022; Suprafete: , arabil:8.022,
00 mp

2

399,00 250,00 649,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

104,00 197,00 301,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 754,00 604,00 1.358,00

T O T A L  (LEI  RON) : 754,00 604,00 1.358,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  11656
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. BISERICII , nr. 5 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2470804400830 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,50 mp (sup. utila:  8,93 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:63,00 mp (sup. utila:  45,00 mp), 
Suprafata Totala: 63; An ct.:2006

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.005; Suprafete: , arabil:1.005,
00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 379; Suprafete: , liber:303,50 
mp, ocupat:75,50 mp

4

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 912/
6, Tarla: 192, Suprafata Totala: 1.350; 
Suprafete: , arabil:1.350,00 mp

5

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. BISERICII, nr. 5 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 812/1/7, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 4.950; Suprafete: , arabil:4.950,
00 mp

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 30,00 1,00 31,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 9,00 185,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  SOFIA 
Nr. de rol nominal unic:  13599
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

73,00 27,00 100,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 27,00 100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 73,00 27,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  14322
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  14536
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. COLOANA 

INFINITULUI , nr.  6 , bl.  j , sc.  1 , et.  3 , ap.  43
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 986178 , C.I.F.**) 1580411400301 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.050; Suprafete: , 
arabil:4.050,00 mp

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 21,00 2,00 23,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 2,00 23,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  STEFANIA-FLORENTINA:DUMITRU ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  11680
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/766724 , C.I.F.**) 2870411471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 5 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51378, Anexe 
lemn fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17
,14 mp), Suprafata Totala: 24; An 
anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 5 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51378, Cl. lemn 
fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32,14 
mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2006

2

19,00 3,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 23,00 3,00 26,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 5 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51378, Parcela: 
5395,5396,5397,5398, Tarla: 127, 
Suprafata Totala: 1.007; Suprafete: , 
arabil:1.007,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 5 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51378, Parcela: 
5395,5396,5397,5398, Tarla: 127, 
Suprafata Totala: 536; Suprafete: , 
liber:467,00 mp, ocupat:69,00 mp

4

49,00 6,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 6,00 59,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
81381:CF 51381, Parcela: 874/2/9, 
Tarla: 182, Suprafata Totala: 4.924; 
Suprafete: , arabil:4.924,00 mp

5

47,00 6,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51613:CF 51613, Parcela: 901/9, Tarla: 
188, Suprafata Totala: 4.718; 
Suprafete: , arabil:4.718,00 mp

6

44,00 6,00 50,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 91,00 12,00 103,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 440,00 49,00 489,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  STEFANITA - MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1995160
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 352 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1970801471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: D045496; Nr.:UU1LS
DJKF37593403; Serie sasiu: UU1LSDJ
KF37593403

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  12457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 810; Suprafete: , arabil:810,00 
mp

1

52,00 26,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

2,00 5,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 31,00 85,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.700; Suprafete: , arabil:5.700,
00 mp

3

284,00 187,00 471,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

45,00 88,00 133,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 329,00 275,00 604,00

T O T A L  (LEI  RON) : 383,00 306,00 689,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  12850
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  37 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/316309 , C.I.F.**) 1400517400375 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 17/21, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 8.000; Suprafete: , arabil:8.000,
00 mp

1

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 861/4, Tarla: 176, Suprafata 
Totala: 1.090; Suprafete: , arabil:1.090,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 214, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/106, Tarla: 69, Suprafata 
Totala: 5.602; Suprafete: , arabil:5.602,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

4

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  VASILE VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10295
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 72 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760916471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 72, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:36,77 mp (sup. utila:  26,26 
mp), Suprafata Totala: 37; An anexa:2
006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 72, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:50,69 mp (sup. utila:  36,21 mp), 
Suprafata Totala: 51; An ct.:2006

2

24,00 3,00 27,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 3,00 33,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 72 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 423; Suprafete: , 
liber:335,54 mp, ocupat:87,46 mp

3

53,00 7,00 60,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 7,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

268,00 27,00 295,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0198460 / 02.09.202
1

5 0198460/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.573,00 27,00 1.600,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.656,00 37,00 1.693,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DUMITRU VASILICA;DUMITRU MARIANA ANA, CNP 2820514471357;DUMITRU EMILIAN LEONTIN,CN
P 1761010471011

Nr. de rol nominal unic:  10388
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  67 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2521201400765 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
67 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:74,00 mp (sup. utila:  52,86 mp), 
Suprafata Totala: 74; An ct.:1965

1

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Cladiri : 37,00 3,00 40,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
67 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 657, 
Parcela: 2585/1;2586;2587;2588, Tarla: 
64, Suprafata Totala: 1.088; Suprafete: 
, vii:1.088,40 mp

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
67 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 657, 
Parcela: 2585/1;2586;2587;2588, Tarla: 
64, Suprafata Totala: 600; Suprafete: , 
arabil:599,70 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
67 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 657, 
Parcela: 2585/1;2586;2587;2588, Tarla: 
64, Suprafata Totala: 418; Suprafete: , 
liber:311,60 mp, ocupat:106,40 mp

4

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 2,00 36,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 182,00 10,00 192,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  VICTORAS 
Nr. de rol nominal unic:  10996
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 25 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 292645 , C.I.F.**) 1720911470054 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,14 mp
), Suprafata Totala: 10; An anexa:2004

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:431,24 mp (sup. utila:  308,03 
mp), Suprafata Totala: 431; An anexa:
2004

2

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:250,86 mp (sup. utila:  179,19 
mp), Suprafata Totala: 251; An anexa:
2004

3

22,00 1,00 23,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,40 mp (sup. utila:  17,43 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:2
004

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:26,00 
mp (sup. utila:  18,57 mp), Suprafata 
Totala: 26; An anexa:2004

5

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 65,00 3,00 68,00
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RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.157; Suprafete: , arabil:3.157,
00 mp

6

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 743; Suprafete: , liber:0,50 mp, 
ocupat:742,50 mp

7

48,00 3,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 121,00 6,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU  VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  13753
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 882/
2/4, Tarla: 182, Suprafata Totala: 3.329
; Suprafete: , arabil:3.329,00 mp

1

165,00 108,00 273,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 882, 
Tarla: 183, Suprafata Totala: 2.100; 
Suprafete: , arabil:2.100,00 mp

2

104,00 68,00 172,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

43,00 85,00 128,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 312,00 261,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 261,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU ALBERT - DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2532502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.  6 , sc.   , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/572224 , C.I.F.**) 1961108294728 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT SCUDO ; CC: 1905; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 6014633; Nr.:Z
FA22000012537660; Serie sasiu: ZFA
22000012537660

1

570,00 95,00 665,00

T O T A L   : 570,00 95,00 665,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 95,00 665,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0127316 / 17.04.202
1

2 0127316/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.150,00 95,00 1.245,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU ANA 
Nr. de rol nominal unic:  1645432
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. 

CRIZANTEMELOR , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BR/017333 , C.I.F.**) 2330727400554 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 991/
6/1/10, Tarla: 216, Suprafata Totala: 1.
800; Suprafete: , arabil:1.800,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU CORNELIU CNP 1510606400131  DUMITRU TAMARA CNP 2530210400589
Nr. de rol nominal unic:  11454
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ALEXANDRU 

SERBANESCU , nr.  21 , bl.  7M , sc.  2 , et.  1 , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/683205 , C.I.F.**) 1510606400131 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 55755, Anexe lemn fara inst
.:31,00 mp (sup. utila:  22,14 mp), 
Suprafata Totala: 31; An anexa:1965

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 55755, Cl. lemn fara inst.:60
,00 mp (sup. utila:  42,86 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:1965

2

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 55755, Parcela: 5575,5576,
5577,5578, Tarla: 129, Suprafata 
Totala: 210; Suprafete: , arabil:210,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 9 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 55755, Parcela: 5575,5576,
5577,5578, Tarla: 129, Suprafata 
Totala: 316; Suprafete: , liber:225,00 
mp, ocupat:91,00 mp

4

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5
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111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 139,00 7,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU DORINELA;  DUMITRU MIHAITA; DUMITRU VICTORAS 
Nr. de rol nominal unic:  128839
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2540320400682 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
1/10, Tarla: 211, Suprafata Totala: 9.50
0; Suprafete: , arabil:9.500,00 mp

1

46,00 4,00 50,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 46,00 4,00 50,00

T O T A L  (LEI  RON) : 46,00 4,00 50,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU ECATERINA , GEREA ION, GAGIU CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359456
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 550; Suprafete: , arabil:550,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 9.450; Suprafete: , arabil:9.450,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

2

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 2,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 26,00 2,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU FLORICA ;  IONITA TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13165
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 966/
24, Tarla: 209, Suprafata Totala: 2.873; 
Suprafete: , arabil:2.873,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 854/
3, Tarla: 173, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 1,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 1,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU GH.ION  :  SAVU GH.NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  15415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. 233 , nr. 0 , bl. - , sc. 

- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC 836506 , C.I.F.**) 1340506400471 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU GHE DUMITRA;  ALBU GHE. VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  14167
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 846; Suprafete: , 
arabil:846,00 mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DUMITRU ION ; GHEORGHE DANIELCNP 1620201400099:GHEORGHE CRISTINA FENIA CNP 
2900909134125

Nr. de rol nominal unic:  14701
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620201400099 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 413, Tarla: 9, Suprafata Totala
: 295; Suprafete: , arabil:295,00 mp

1

38,00 16,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 16,00 54,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.680; Suprafete: , 
arabil:1.680,00 mp

2

46,00 14,00 60,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 46,00 14,00 60,00

T O T A L  (LEI  RON) : 84,00 30,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: DUMITRU MIHAI CNP 1520201401270: CRISTESCU VICTORIA LAURENTIA CNP 2550919400470:DU
MITRU GEORGE ANDREI CNP 1881115156282:STANCU JENI ELENA CNP 277010647

Nr. de rol nominal unic:  12038
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 608 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/318588 , C.I.F.**) 1520201401270 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 
mp), Suprafata Totala: 28; An ct.:2006; 
Data iesire:31.12.2020

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:32,00 mp (sup. utila:  22,86 
mp), Suprafata Totala: 32; An ct.:2006; 
Data iesire:31.12.2020

2

11,00 0,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:26,00 mp (sup. utila:  18,57 
mp), Suprafata Totala: 26; An ct.:1999; 
Data iesire:31.12.2020

3

9,00 0,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:8,00 mp (sup. utila:  5,71 mp), 
Suprafata Totala: 8; An ct.:2014; Data 
iesire:31.12.2020

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PRINCIPALA, nr. 608, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15
,00 mp), Suprafata Totala: 21; An 
anexa:1945

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608-610, bl. -, sc
. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. 
lemn fara inst.:36,00 mp (sup. utila:  25
,71 mp), Suprafata Totala: 36; An ct.:1
945

6

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608-610, bl. -, sc
. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. 
beton fara inst.:58,00 mp (sup. utila:  
41,43 mp), Suprafata Totala: 58; An 
ct.:1999

7

39,00 2,00 41,00

T O T A L  Cladiri : 71,00 2,00 73,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608-610 Rang: 
IV, Zona: C, Parcela: 916,918,919,920, 
Tarla: 24, Suprafata Totala: 3.349; 
Suprafete: , arabil:3.349,00 mp

8

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 608-610 Rang: 
IV, Zona: C, Parcela: 916,918.919,920, 
Tarla: 24, Suprafata Totala: 401; 
Suprafete: , liber:286,00 mp, ocupat:11
5,00 mp

9

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 3,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 209,00 10,00 219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU N.  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14248
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

-- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 11.100; Suprafete: , 
arabil:11.100,00 mp

1

569,00 369,00 938,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

94,00 184,00 278,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 663,00 553,00 1.216,00

T O T A L  (LEI  RON) : 663,00 553,00 1.216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUMITRU TUDOR; MITU IOANA;  RADOI DUMITRA; DUMITRU ZAMFIR 
Nr. de rol nominal unic:  14698
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.850; Suprafete: , arabil:2.850,
00 mp

1

141,00 100,00 241,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

43,00 115,00 158,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 184,00 215,00 399,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 215,00 399,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTA  DUMITRU - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12695
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1301101400701 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 568, Tarla: 15, 
Suprafata Totala: 603; Suprafete: , 
arabil:603,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3642, Nr.CarFunc: 4267, Parcela: 390, 
Tarla: 12, Suprafata Totala: 1.156; 
Suprafete: , arabil:1.156,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 301/39, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

3

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 301/12/1, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 1.150; Suprafete: , 
arabil:1.150,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 1,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 1,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13586
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 760; Suprafete: , arabil:760,00 
mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTA  ION-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  11898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 35 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:95,00 mp (sup. utila:  67,86 mp), 
Suprafata Totala: 95; An ct.:2006

1

83,00 17,00 100,00

T O T A L  Cladiri : 83,00 17,00 100,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.916; Suprafete: , arabil:2.916,
00 mp

2

27,00 5,00 32,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 805; Suprafete: , liber:710,00 
mp, ocupat:95,00 mp

3

145,00 29,00 174,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 172,00 34,00 206,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

4

421,00 77,00 498,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 77,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 676,00 128,00 804,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTA  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  13011
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALEA MOSILOR 

, nr.  284 , bl.  22A , sc.  2 , et.  3 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RK/317811 , C.I.F.**) 1550406400063 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:147,00 mp (sup. utila:  
105,00 mp), Suprafata Totala: 147; An 
ct.:2006

1

196,00 22,00 218,00

T O T A L  Cladiri : 196,00 22,00 218,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 322; Suprafete: , 
livezi:322,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 646; Suprafete: , vii:6
46,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 769; Suprafete: , liber:622,00 
mp, ocupat:147,00 mp

4

96,00 11,00 107,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 103,00 11,00 114,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 10000 mp in T 11, P257/16 si 1438 
mp in T 21, P 48, Suprafata Totala: 11.4
38; Suprafete: , arabil:11.438,00 mp

5

63,00 4,00 67,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 59120, Parcela: 48, Tarla: 21, 
Suprafata Totala: 1.377; Suprafete: , 
arabil:1.377,00 mp

6

9,00 0,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 4,00 76,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 589,00 60,00 649,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTA GHEORGHE -defunct;   prin DUTA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1599173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. CODRII 

NEAMTULUI , nr.  6 , bl.  PM26BIS , sc.   , et.   , ap.  101
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/404359 , C.I.F.**) 2520109400543 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: C, 
Parcela: 81/14, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 3.634; Suprafete: , arabil:3.634,
00 mp

1

92,00 32,00 124,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: C, 
Parcela: 321/60, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.814; Suprafete: , arabil:2.814,
00 mp

2

71,00 26,00 97,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Tarla: 
71, Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: 
, arabil:5.000,00 mp

3

134,00 45,00 179,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 297,00 103,00 400,00

T O T A L  (LEI  RON) : 297,00 103,00 400,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTULESCU  CRISTEA 
Nr. de rol nominal unic:  1932875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 191 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 335719 , C.I.F.**) 1770724471010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 004971; Nr.:WAUZZZ
8E55A059433; Serie sasiu: WAUZZZ8
E55A059433

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTULESCU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1755221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/390745 , C.I.F.**) 2760217471019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1796; Masa: 
2000; CP:; Seria: 20V05009; Nr.:W0L0
TGF3512301802; Serie sasiu: W0L0TG
F3512301802

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTULESCU  FLORIN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1589875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 333411 , C.I.F.**) 1940707471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT CORDOBA ; CC: 1390
Masa: 1600; CP:; Seria: 055313; Nr.:V
SSZZZ6LZ5R020363; Serie sasiu: 
VSSZZZ6LZ5R020363

1

168,00 34,00 202,00

T O T A L   : 168,00 34,00 202,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 34,00 202,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PBX/203304 / 04.0
4.2016

2 PBX/203304/

1.885,00 0,00 1.885,00

Amenzi buget local PLD / 00756 / 06.10
.2017

3 PLD / 00756/

435,00 0,00 435,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.320,00 0,00 2.320,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.488,00 34,00 2.522,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  DUTULESCU ( FOSTA SANDU ) ANGELICA 
Nr. de rol nominal unic:  4359197
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 6 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 525920 , C.I.F.**) 2790807471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT; 
CC: 1896; Masa: 0; CP:0; Seria: 
050261; Nr.:WVWZZZ3CZ7P030091; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ7P030091

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ECOINSTANT SPEED SRL  - Insolvenţă 
Nr. de rol nominal unic:  1859353
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 47 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33424932 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

20.01.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294045; Nr.:UU14
SDAG451951425; Serie sasiu: UU14S
DAG451951425; Data iesire:10.05.202
1

1 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294048; Nr.:UU14
SDAG451951435; Serie sasiu: UU14S
DAG451951435; Data iesire:10.05.202
1

2 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294037; Nr.:UU14
SDAG451951426; Serie sasiu: UU14S
DAG451951426; Data iesire:10.05.202
1

3 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294042; Nr.:UU14
SDAG451951427; Serie sasiu: UU14S
DAG451951427; Data iesire:10.05.202
1

4 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294039; Nr.:UU14
SDAG451934829; Serie sasiu: UU14S
DAG451934829; Data iesire:10.05.202
1

5 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294035; Nr.:UU14
SDAG451934836; Serie sasiu: UU14S
DAG451934836; Data iesire:10.05.202
1

6 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F293672; Nr.:UU14
SDAG451934837; Serie sasiu: UU14S
DAG451934837; Data iesire:10.05.202
1

7 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F291613; Nr.:UU14
SDAG451934802; Serie sasiu: UU14S
DAG451934802; Data iesire:10.05.202
1

8 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F293665; Nr.:UU14
SDAG451951434; Serie sasiu: UU14S
DAG451951434; Data iesire:10.05.202
1

9 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: ; CP:; Seria: F294036; Nr.:UU14
SDAG451951423; Serie sasiu: UU14S
DAG451951423; Data iesire:10.05.202
1

10 Dec 17576/09.09.2021;

96,00 2,00 98,00

T O T A L   : 960,00 20,00 980,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 960,00 20,00 980,00

T O T A L  (LEI  RON) : 960,00 20,00 980,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  EFTEME  ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.282; Suprafete: , arabil:7.281,
68 mp

1

362,00 237,00 599,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

58,00 114,00 172,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 420,00 351,00 771,00

T O T A L  (LEI  RON) : 420,00 351,00 771,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  EFTIMESCU  ANGELA 
Nr. de rol nominal unic:  10613
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 630; Suprafete: , arabil:630,00 
mp

1

61,00 30,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

46,00 132,00 178,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 107,00 162,00 269,00

T O T A L  (LEI  RON) : 107,00 162,00 269,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  EFTIMIE  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14180
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.474; Suprafete: , 
arabil:1.474,00 mp

1

68,00 49,00 117,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

5,00 12,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 61,00 134,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.626; Suprafete: , 
arabil:8.626,00 mp

3

440,00 359,00 799,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

73,00 159,00 232,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 513,00 518,00 1.031,00

T O T A L  (LEI  RON) : 586,00 579,00 1.165,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  EFTIMIE STEFAN CNP 1500312400522:IORDACHE GHERGHINA CNP 2471022400424 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13401
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. TURDA , nr. 125 , 

bl.  3 , sc.  2 , et.  10 , ap.  88
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500312400522 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20
,00 mp), Suprafata Totala: 28; An ct.:1
948

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ELBRANS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3019491
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33779099 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1595
; Masa: 1600; CP:; Nr.:TMBDA41Z1C20
99102; Serie sasiu: TMBDA41Z1C2099
102

1 Dec 17313/20.04.2021;

192,00 38,00 230,00

T O T A L   : 192,00 38,00 230,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 38,00 230,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 38,00 230,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  BENIAMIN 
Nr. de rol nominal unic:  119118
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1920414471358 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 194 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 57845, Parcela: 1629,1630,1631,1
642/1, Tarla: 37, Suprafata Totala: 978; 
Suprafete: , arabil:978,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA27684; Nr.:UA276
84; Serie sasiu: UA27684

2

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SOLENZA ; CC: 1390
; Masa: 1600; CP:; Seria: UB01567; Nr.:
UU1R5A715434425915; Serie sasiu: 
UU1R5A715434425915

3

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT BOXER; CC: 2198
; Masa: 0; CP:0; Seria: 0211984; Nr.:VF
3YCBMHC11430681; Serie sasiu: VF3
YCBMHC11430681

4 Dec 68/14.01.2021;

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 483,00 29,00 512,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 483,00 29,00 512,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0193857 / 02.12.202
1

5 0193857/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.065,00 29,00 1.094,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1658180
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 371415 , C.I.F.**) 1820625410036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
999; Masa: 1600; CP:; Seria: 116763; 
Nr.:WVWZZZ6NZWY020978; Serie 
sasiu: WVWZZZ6NZWY020978; Data 
iesire:21.05.2018

1

41,00 18,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
034306; Nr.:WVWZZZ3CZ6E102961; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ6E102961

2

570,00 98,00 668,00

T O T A L   : 611,00 116,00 727,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 611,00 116,00 727,00

T O T A L  (LEI  RON) : 611,00 116,00 727,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  3889755
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 556217 , C.I.F.**) 2920618450036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 693985; Nr.:V
SSZZZ1PZ6R018583; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZ6R018583

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/396138 , C.I.F.**) 1650302155227 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 509351 / 24.08.20211 509351/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  GHEORGHE- INCHIS 2009 VEZI ROL 3186
Nr. de rol nominal unic:  13097
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1111111111111 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

3,00 8,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 8,00 11,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.598; Suprafete: , 
arabil:4.598,00 mp

2

252,00 171,00 423,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

21,00 47,00 68,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 273,00 218,00 491,00

T O T A L  (LEI  RON) : 276,00 226,00 502,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  LENUTA 
Nr. de rol nominal unic:  12576
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 27 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/154693 , C.I.F.**) 2650602400279 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 9 Rang: V
, Zona: B, Nr.Cad: 55865-C1/LOTUL I 
NR CADASTRAL 55905, Cl. lemn fara 
inst.:56,00 mp (sup. utila:  40,00 mp), 
Suprafata Totala: 56; An ct.:1961

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 39 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: LOTUL I-NR 
CADASTRAL 55905, Parcela: 1346,13
47/LOTUL I, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
336; Suprafete: , liber:280,00 mp, 
ocupat:56,00 mp

2

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 39 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 55905/LOTUL I, 
Parcela: 1346,1347, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 58; Suprafete: , 
arabil:58,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 17,00 1,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 10,00 203,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE  SAMUEL 
Nr. de rol nominal unic:  1994806
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1950731471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SANDERO ; CC: 898; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D180200; Nr.:U
U15SDA1C56041219; Serie sasiu: UU1
5SDA1C56041219

1

80,00 9,00 89,00

T O T A L   : 80,00 9,00 89,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 80,00 9,00 89,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 9,00 89,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE CATALIN CNP 1811101134248:MARIAN MINODORA NICOLETA CNP 2841213360015
Nr. de rol nominal unic:  11587
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. BURNITEI , nr. 60

, bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/876635 , C.I.F.**) 1811101134248 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56384, Cl. lemn fara 
inst.:73,00 mp (sup. utila:  52,14 mp), 
Suprafata Totala: 73; An ct.:2006

1

32,00 5,00 37,00

T O T A L  Cladiri : 32,00 5,00 37,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56384, Parcela: 5280;
5281, Tarla: 121, Suprafata Totala: 449
; Suprafete: , liber:376,00 mp, ocupat:7
3,00 mp

2

42,00 6,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56384, Parcela: 5280;
5281, Tarla: 121, Suprafata Totala: 356
; Suprafete: , arabil:356,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 6,00 50,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 294,00 34,00 328,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE CATALINA:RADU IOAN:RADU GHEORGHITA:RADU ALEXANDRU GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  11891
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CREVEDIA , satul/sectorul CREVEDIA , str. 

AGRICULTORILOR , nr.  443 , bl.  3 , sc.   , et.   , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD/534673 , C.I.F.**) 2690218151839 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 562 Rang: IV, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:71,30 mp (
sup. utila:  50,93 mp), Suprafata Totala: 
71; An ct.:1966

1

180,00 46,00 226,00

T O T A L  Cladiri : 180,00 46,00 226,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 562 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: Teren cu drept de 
folosinta cf Certificatului de Mostenitor 
05/23,02,2016, Suprafata Totala: 38; 
Suprafete: , liber:37,70 mp

2

16,00 3,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 3,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2011

3

521,00 121,00 642,00

T O T A L  Alte Taxe : 521,00 121,00 642,00

T O T A L  (LEI  RON) : 717,00 170,00 887,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  1849728
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POIENARII BURCHII , satul/sectorul PODU VALENI , str

.  - , nr.  25 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BD/956175 , C.I.F.**) 2350715293164 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 472, Tarla: 14, Suprafata 
Totala: 473; Suprafete: , arabil:472,74 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 471, Tarla: 14, Suprafata 
Totala: 604; Suprafete: , arabil:603,55 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 77/17/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 419; Suprafete: , arabil:418,97 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 81/32, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 883; Suprafete: , arabil:882,66 
mp

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENACHE RICHARD CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GRIVITEI , nr. 238

, bl.  C , sc.  A , et.   , ap.  347
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 563194 , C.I.F.**) 1690802416031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3025
:CF 3213, Suprafata Totala: 3.350; 
Suprafete: , arabil:3.350,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  CALIN 
Nr. de rol nominal unic:  11336
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 24 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1470112400358 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:60,04 mp (sup. utila:  42,89 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

1

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:64,33 mp (sup. utila:  45,95 mp), 
Suprafata Totala: 64; An ct.:2006

2

86,00 10,00 96,00

T O T A L  Cladiri : 113,00 14,00 127,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 164; Suprafete: , vii:164,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 223; Suprafete: , arabil:223,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 554; Suprafete: , liber:429,63 
mp, ocupat:124,37 mp

5

52,00 7,00 59,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 7,00 63,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 70213789; Nr.:70213

6
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789; Serie sasiu: 70213789
16,00 2,00 18,00

T O T A L   : 16,00 2,00 18,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 2,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 458,00 51,00 509,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2248675
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 246176 , C.I.F.**) 1740703471012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: D186474
; Nr.:VF1KA040521392615; Serie 
sasiu: VF1KA040521392615

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  CRISTIAN GEORGE;ENE MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  14724
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760125471031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.192; Suprafete: , arabil:5.192,
10 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1602056
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 28 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 509571 , C.I.F.**) 1800603230911 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ VITO ; CC
2151; Masa: 2600; CP:; Seria: FARA; 
Nr.:VSA63819413268294; Serie sasiu: 
VSA63819413268294; Data iesire:27.1
2.2017

1

0,00 334,00 334,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER FREELANDER 
; CC: 1951; Masa: 2000; CP:; Seria: 
83385450; Nr.:SALLNAAE84A294588; 
Serie sasiu: SALLNAAE84A294588

2

390,00 82,00 472,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO DAILY ; CC: 2800; 
Masa: 12; CP:; Seria: 3752870; Nr.:ZCF
C459000D210141; Serie sasiu: ZCFC4
59000D210141

3

2.637,00 1.066,00 3.703,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOVEHICUL SPECIAL 
IVECO ; CC: 2800; Masa: 12; CP:; Seria
: 3711211; Nr.:ZCFC507000D174268; 
Serie sasiu: ZCFC507000D174268

4

1.778,00 486,00 2.264,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MASTER ; CC: 
2464; Masa: 12; CP:; Seria: C040025; 
Nr.:VF1HDC1K637434653; Serie sasiu: 
VF1HDC1K637434653

5

1.651,00 452,00 2.103,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NISSAN CARSTAR ; CC: 
2953; Masa: 12; CP:; Seria: 119973Y; 
Nr.:VWASDFTL063833557; Serie 

6
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sasiu: VWASDFTL063833557; Data 
iesire:24.06.2020

945,00 240,00 1.185,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BULDOEXCAVATOR NEW 
HOLLAND ; CC: 4485; Masa: ; CP:; 
Seria: FARA SERIE; Nr.:LLP3065EST00
1B; Serie sasiu: LLP3065EST001B

7

78,00 9,00 87,00

T O T A L   : 7.479,00 2.669,00 10.148,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 7.479,00 2.669,00 10.148,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7.479,00 2.669,00 10.148,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  DIANA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1777997
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 359 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/397037 , C.I.F.**) 2990807460048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1399; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 5E01353; Nr.:
WFOHXXGAJH5E01353; Serie sasiu: 
WFOHXXGAJH5E01353

1

168,00 26,00 194,00

T O T A L   : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 26,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  11334
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 28 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/172454 , C.I.F.**) 2610111400043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:7,50 mp (sup. utila:  5,36 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:72,00 mp (s
up. utila:  51,43 mp), Suprafata Totala: 
72; An ct.:2006

2

90,00 34,00 124,00

T O T A L  Cladiri : 96,00 36,00 132,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 4958/1:4959, Tarla: 
113, Suprafata Totala: 418; Suprafete: 
, liber:338,50 mp, ocupat:79,50 mp

3

76,00 17,00 93,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 4958/1:4959, Tarla: 
113, Suprafata Totala: 336; Suprafete: 
, arabil:336,00 mp

4

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 4958/1:4959, Tarla: 
113, Suprafata Totala: 786; Suprafete: 
, vii:786,00 mp

5

18,00 5,00 23,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 99,00 22,00 121,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRABANT 601 ; CC: 595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 58805061; Nr.:
58805061; Serie sasiu: 58805061

6

24,00 3,00 27,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7813280; Nr.:
7813280; Serie sasiu: 7813280

7

8,00 1,00 9,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 148; Masa: ; CP:

8

15,00 2,00 17,00

T O T A L   : 47,00 6,00 53,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 47,00 6,00 53,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

1.219,00 669,00 1.888,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

0,00 211,00 211,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0106528 / 06
.03.2017

11 PIFX/0106528/

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.509,00 880,00 2.389,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.751,00 944,00 2.695,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  EUGEN GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10793
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. OLTENI , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1751006471014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:83,22 mp (sup. utila:  59,44 mp), 
Suprafata Totala: 83; An ct.:2006

1

60,00 4,00 64,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:83,22 mp (sup. utila:  59,44 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
12,60 mp, Suprafata Totala: 96; An ct.:
2006

2

69,00 4,00 73,00

T O T A L  Cladiri : 129,00 8,00 137,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 830; Suprafete: , liber:746,78 
mp, ocupat:83,22 mp

4

54,00 3,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 57,00 3,00 60,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MASTER ; CC: 
2463; Masa: 12; CP:; Seria: C094932; 
Nr.:VF1FDCUL633010138; Serie sasiu: 
VF1FDCUL633010138

5

429,00 26,00 455,00
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T O T A L   : 429,00 26,00 455,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 429,00 26,00 455,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 726,00 42,00 768,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  14503
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.000; Suprafete: , arabil:9.000,
00 mp

1

449,00 296,00 745,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

72,00 142,00 214,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 521,00 438,00 959,00

T O T A L  (LEI  RON) : 521,00 438,00 959,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11935
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 42 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:13,50 mp (sup. utila:  9,64 mp
), Suprafata Totala: 14; An anexa:2006

1

1,00 1,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

2

25,00 23,00 48,00

T O T A L  Cladiri : 26,00 24,00 50,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 575; Suprafete: , arabil:575,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 435; Suprafete: , liber:385,50 
mp, ocupat:49,50 mp

4

20,00 12,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 12,00 33,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

466,00 474,00 940,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

447,00 1.101,00 1.548,00

T O T A L  Alte Taxe : 913,00 1.575,00 2.488,00

T O T A L  (LEI  RON) : 960,00 1.611,00 2.571,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  GINA- GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1602088
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 28 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2851120371691 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER FREELANDER 
; CC: 1951; Masa: 2000; CP:; Seria: 
80535657; Nr.:SALLNAAE74A434310; 
Serie sasiu: SALLNAAE74A434310

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  JENI 
Nr. de rol nominal unic:  1658975
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 82 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/371421 , C.I.F.**) 2811125471361 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
027986; Nr.:WVWZZZ3CZ6P065580; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ6P065580

1

570,00 87,00 657,00

T O T A L   : 570,00 87,00 657,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 87,00 657,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 87,00 657,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  LEONTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11692
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 2 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 219592 , C.I.F.**) 2401205400405 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT LAGUNA ; CC: 
1794; Masa: 2000; CP:; Seria: COO638
4; Nr.:VF1B56BJC11150518; Serie 
sasiu: VF1B56BJC11150518

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  MANOLE FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13297
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 219,00 488,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 91,00 133,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 311,00 310,00 621,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 310,00 621,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  MANOLE FLORIAN,ENE CALIN,ENE ELENA;MANDANT BADEA ION CNP 1570706400669
Nr. de rol nominal unic:  15752
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. 

LAGUNA ALBASTRA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 600; Suprafete: , arabil:600,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1959147
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 24 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790826471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1753; Masa: 
2000; CP:; Seria: 1E72335; Nr.:WFONX
XGCDN1E72335; Serie sasiu: 
WFONXXGCDN1E72335

1

361,00 130,00 491,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 2371; 
Masa: 12; CP:; Seria: 411479; Nr.:WV1
ZZZ70ZVH100012; Serie sasiu: WV1Z
ZZ70ZVH100012

2

1.695,00 716,00 2.411,00

T O T A L   : 2.056,00 846,00 2.902,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.056,00 846,00 2.902,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R17/0135211 / 21.
02.2017

3 R17/0135211/

750,00 0,00 750,00

T O T A L  Alte Taxe : 750,00 0,00 750,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.806,00 846,00 3.652,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  1597386
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 17 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 308362 , C.I.F.**) 1810816471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN TIGUAN ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
294555; Nr.:WVGZZZ5NZ9W082170; 
Serie sasiu: WVGZZZ5NZ9W082170

1

390,00 195,00 585,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER ; CC: 1896; Masa: 12; 
CP:; Seria: 139601; Nr.:WV1ZZZ70ZW
H043087; Serie sasiu: WV1ZZZ70ZW
H043087

2

1.237,00 335,00 1.572,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN 
SUPRASTRUCTURA DESCHISA ; CC: 
1598; Masa: 12; CP:; Seria: UD80361; 
Nr.:UU1USD1F540752467; Serie sasiu: 
UU1USD1F540752467

3

520,00 59,00 579,00

T O T A L   : 2.147,00 589,00 2.736,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.147,00 589,00 2.736,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0167892 / 13.03.202
1

4 0167892/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 290,00 0,00 290,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.437,00 589,00 3.026,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  STANA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10688
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2260513400655 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.245; Suprafete: , arabil:2.245,
00 mp

1

122,00 100,00 222,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

18,00 40,00 58,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 140,00 140,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 140,00 140,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  VALENTIN GABRIEL, CIONTEA ADRIANA SIMONA, POPOVICI GEORGETA, ENE IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  14502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PSBX / 09.02.20211 /PV

500,00 0,00 500,00

Alte amenzi R21 0470160 / 11.08.20212 0470160/PV
250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 750,00 0,00 750,00

T O T A L  (LEI  RON) : 750,00 0,00 750,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE  VICTORITA - MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1996938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 480 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2900209471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, Cl. 
lemn fara inst.:137,00 mp (sup. utila:  
97,86 mp), Suprafata Totala: 137; An 
ct.:1960

1

45,00 6,00 51,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup. 
utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:1960

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:1960

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 52,00 6,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 757, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 849; Suprafete: , liber:648,00 

4
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mp, ocupat:201,00 mp
108,00 11,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 759, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 2.242; Suprafete: , arabil:2.242,
00 mp

5

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 760, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 442; Suprafete: , vii:442,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 12,00 136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 18,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE ANA,  ENE STEFANIA, CRIL CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11590
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 29 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2611124400750 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:82,30 mp (sup. utila:  58,79 mp), 
Suprafata Totala: 82; An ct.:2006

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 2,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 296; Suprafete: , vii:296,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 598; Suprafete: , arabil:598,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.106; Suprafete: , liber:1.023,7
0 mp, ocupat:82,30 mp

4

52,00 3,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 3,00 57,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 870/
28, Tarla: 180, Suprafata Totala: 10.00
0; Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

5

48,00 4,00 52,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 4,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6
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111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 232,00 14,00 246,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ENE CALIN; ENE ELENA; ENE CONSTANTIN-DANIEL;ENE DANIEL;GHEORGHE NADIA-CONSTANTINA
;ENE MANOLE-FLORIAN 

Nr. de rol nominal unic:  2021271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 82 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1101
/43, Tarla: 234, Suprafata Totala: 1.200
; Suprafete: , arabil:1.200,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE CONSTANTIN DANIEL,CNP  1790417471035;  ENE IZABELA, CNP 2680704451510
Nr. de rol nominal unic:  15767
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 7 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 307049 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 7, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55140
, Cl. beton fara inst.:174,00 mp (sup. 
utila:  124,29 mp), Suprafata Totala: 
174; An ct.:2013

1 Dec 17450/21.07.2021;

720,00 404,00 1.124,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 7, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55140
, Locuinta subsol/mansarda:174,00 mp 
(sup. utila:  124,29 mp), Suprafata 
Totala: 174; An anexa:2013

2 Dec 17450/21.07.2021;

639,00 331,00 970,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 7, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 55140
, Anexe beton fara inst.:6,00 mp (sup. 
utila:  4,29 mp), Suprafata Totala: 6; An 
anexa:2013

3

7,00 5,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 1.366,00 740,00 2.106,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 7 Rang: IV, Zona: C
, Nr.Cad: 55140, Parcela: 872/14, Tarla: 
181, Suprafata Totala: 1.890; 
Suprafete: , liber:1.710,00 mp, ocupat:
180,00 mp

4 Dec 17450/21.07.2021;

753,00 513,00 1.266,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 753,00 513,00 1.266,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1399; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3032450; Nr.:
WFODXXGAJD3052450; Serie sasiu: 
WFODXXGAJD3052450

5 Dec 17450/21.07.2021;

666,00 540,00 1.206,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1896; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 144708; Nr.:W
V1ZZZ70ZWH074056; Serie sasiu: 
WV1ZZZ70ZWH074056

6 Dec 17450/21.07.2021;

1.476,00 767,00 2.243,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEAL ASTRA H ; CC: 1998
Masa: 2000; CP:; Seria: 31002589; Nr.:
WOLOAHL4855043001; Serie sasiu: 
WOLOAHL4855043001; Data iesire:31.
07.2014

7

42,00 42,00 84,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER ; CC: 1997; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 20T2N18N053
417; Nr.:SALLNABB7YA523406; Serie 
sasiu: SALLNABB7YA523406; Data 
iesire:20.01.2015

8

42,00 37,00 79,00

T O T A L   : 2.226,00 1.386,00 3.612,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.226,00 1.386,00 3.612,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9 Dec 17450/21.07.2021;

688,00 325,00 1.013,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PMMX / 0111678 / 
23.02.2017

10 PMMX / 0111678/

5.414,00 0,00 5.414,00

Amenzi buget local PIFX/ 0050411 / 21.
04.2016

11 PIFX/ 0050411/

3.755,00 0,00 3.755,00

T O T A L  Alte Taxe : 9.857,00 325,00 10.182,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14.202,00 2.964,00 17.166,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE GEORGETA CNP 2561006400748:IONITA MALINA-SANDA CNP 2580711400425 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10578
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 359 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2260123400680 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 359, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
1538-C1, Cl. lemn fara inst.:83,00 mp (
sup. utila:  59,29 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:12,60 mp, 
Suprafata Totala: 96; An ct.:1992

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE GHEORGHE;  ENE DUMITRU; ENE MANOLE; ENE MIHAI; ION ZOE 
Nr. de rol nominal unic:  13756
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1371102400605 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 18.178; Suprafete: , arabil:18.1
78,00 mp

1

333,00 91,00 424,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 333,00 91,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 333,00 91,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE I.  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14400
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.182; Suprafete: , arabil:5.182,
00 mp

1

258,00 168,00 426,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

41,00 81,00 122,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 299,00 249,00 548,00

T O T A L  (LEI  RON) : 299,00 249,00 548,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE IZABELA 
Nr. de rol nominal unic:  1672484
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. if/307050 , C.I.F.**) 2680704451510 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SANDERO ; CC: 1461
; Masa: 1600; CP:; Seria: R249263; Nr.:
UU15SDCLC51765592; Serie sasiu: UU
15SDCLC51765592

1 Dec 17448/21.07.2021;

386,00 156,00 542,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C 3 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:VF7FC8H
XB26719074; Serie sasiu: VF7FC8HXB
26719074

2 Dec 17448/21.07.2021;

338,00 136,00 474,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X5` ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 20696883; Nr.:WBAF
F41060L126163; Serie sasiu: WBAFF4
1060L126163

3 Dec 17448/21.07.2021;

820,00 74,00 894,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CATERPILAR 428 ; CC: 0; 
Masa: ; CP:; Nr.:6TCO4004; Serie sasiu
: 6TCO4004

4

199,00 84,00 283,00

T O T A L   : 1.743,00 450,00 2.193,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.743,00 450,00 2.193,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.743,00 450,00 2.193,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENE VOICU 
Nr. de rol nominal unic:  1658033
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 294

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC/964069 , C.I.F.**) 1530307400621 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 249 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:33,40 mp (
sup. utila:  23,86 mp), Suprafata Totala: 
33; An ct.:2011

1

132,00 54,00 186,00

T O T A L  Cladiri : 132,00 54,00 186,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 243 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1807/4/1, Parcela: 
818/16, Tarla: 171, Suprafata Totala: 
200; Suprafete: , liber:166,60 mp, 
ocupat:33,40 mp

2

70,00 28,00 98,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 70,00 28,00 98,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 82,00 284,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ENESCU  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  11210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. GRIVITEI , nr. 200

, bl.  A , sc.  C , et.  2 , ap.  65
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/060639 , C.I.F.**) 2670814414518 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Anexe lemn fara 
inst.:13,47 mp (sup. utila:  9,62 mp), 
Suprafata Totala: 13; An anexa:2000

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Anexe lemn fara 
inst.:60,38 mp (sup. utila:  43,13 mp), 
Suprafata Totala: 60; An anexa:2000

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Cl. lemn fara inst
.:67,11 mp (sup. utila:  47,94 mp), 
Suprafata Totala: 67; An ct.:2000

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Anexe lemn fara 
inst.:32,53 mp (sup. utila:  23,24 mp), 
Suprafata Totala: 33; An anexa:2000

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 25,00 1,00 26,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Parcela: 4331;43
32;4333, Tarla: 100, Suprafata Totala: 
686; Suprafete: , vii:686,17 mp

5
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6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Parcela: 4331;43
32;4333, Tarla: 100, Suprafata Totala: 
454; Suprafete: , arabil:453,60 mp

6

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 150 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 915, Parcela: 4331;43
32;4333, Tarla: 100, Suprafata Totala: 
711; Suprafete: , liber:537,31 mp, 
ocupat:173,49 mp

7

132,00 23,00 155,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 141,00 23,00 164,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

320,00 48,00 368,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 48,00 368,00

T O T A L  (LEI  RON) : 486,00 72,00 558,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  EPURE LUNGU DAN 
Nr. de rol nominal unic:  1861262
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. THOMAS 

MASARYK , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/787168 , C.I.F.**) 1770820423029 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1178 / 
31.12.2017

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FALCENCO  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORZARI , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 152272 , C.I.F.**) 1510507400569 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2008

1

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 
mp), Suprafata Totala: 20; An anexa:2
008

2

19,00 12,00 31,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:68,00 mp (sup. utila:  48,57 mp), 
Suprafata Totala: 68; An ct.:2008

3

140,00 97,00 237,00

T O T A L  Cladiri : 170,00 117,00 287,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.185; Suprafete: , arabil:1.185,
00 mp

4

62,00 39,00 101,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 362; Suprafete: , liber:262,00 
mp, ocupat:100,00 mp

5

173,00 131,00 304,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 235,00 170,00 405,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

44,00 210,00 254,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

7

745,00 360,00 1.105,00

T O T A L  Alte Taxe : 789,00 570,00 1.359,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.194,00 857,00 2.051,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FANEA RODICA ;  BADULESCU OLIMPIA 
Nr. de rol nominal unic:  12315
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 3 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:23,56 mp (sup. utila:  16,83 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:2
006

1

12,00 5,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:41,96 mp (sup. utila:  29,97 mp), 
Suprafata Totala: 42; An ct.:2006

2

52,00 21,00 73,00

T O T A L  Cladiri : 64,00 26,00 90,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.084; Suprafete: , arabil:5.083,
77 mp

3

101,00 49,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 356; Suprafete: , liber:290,58 
mp, ocupat:65,52 mp

4

96,00 38,00 134,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 197,00 87,00 284,00

T O T A L  (LEI  RON) : 261,00 113,00 374,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FARMACEUTICA REMEDIA SA 
Nr. de rol nominal unic:  15800
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2115198 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 507, Val. 
inventar: 211.893,00 lei, Cota: 1,00%, 
Data ultimei reevaluari: 31.12.2017 , Nr.
Cad: INCINTA SPITALULUI

1 Dec /30.03.2021;

5.017,00 211,00 5.228,00

T O T A L  Cladiri : 5.017,00 211,00 5.228,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 3158 / 31.12.2015, 
Suprafata/Valoare: 7,44 mp/lei

2 Dec /30.03.2021;

221,00 11,00 232,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 221,00 11,00 232,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.238,00 222,00 5.460,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FATU  EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  11505
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, nr. 36 Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.270; Suprafete: , arabil:3.270,
00 mp

1

76,00 28,00 104,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 28,00 104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 76,00 28,00 104,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FIFIITA AURELIA;  OPREA FLOAREA-abitatie viagera 
Nr. de rol nominal unic:  11177
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 174 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2671216470051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET ; CC: 1399; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 008995K; Nr.:0
08995K; Serie sasiu: 008995K; Data 
iesire:31.12.2020

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FILIMON  SERGIU 
Nr. de rol nominal unic:  11322
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul IAŞI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna IASI , satul/sectorul IASI , str. TUDOR NECULAI , nr. 134 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. MZ 549963 , C.I.F.**) 1850927410125 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C1, Alta destinatie:86,80 mp (su
p. utila:  62,00 mp), Suprafata Totala: 
87; An anexa:1995

1

30,00 2,00 32,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C3, Anexe lemn fara inst.:26,00 
mp (sup. utila:  18,57 mp), Suprafata 
Totala: 26; An anexa:1995

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C2, Anexe beton fara inst.:18,0
0 mp (sup. utila:  12,86 mp), Suprafata 
Totala: 18; An anexa:1995

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. - 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 57432-C1, 
Locuinta subsol/mansarda:215,32 mp (
sup. utila:  153,80 mp), Suprafata 
Totala: 215; An anexa:1995

4

183,00 11,00 194,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 

5
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0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C1, Cl. beton fara inst.:193,61 
mp (sup. utila:  138,29 mp), Suprafata 
Totala: 194; An ct.:1995

132,00 8,00 140,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C4, Anexe lemn fara inst.:15,00 
mp (sup. utila:  10,71 mp), Suprafata 
Totala: 15; An anexa:1995

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57432-C5, Anexe lemn fara inst.:32,00 
mp (sup. utila:  22,86 mp), Suprafata 
Totala: 32; An anexa:1995

7

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57300-C1, Anexe lemn fara inst.:31,00 
mp (sup. utila:  22,14 mp), Suprafata 
Totala: 31; An anexa:2006

8

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 358,00 21,00 379,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57432, Parcela: 5144
-5148, Tarla: 118, Suprafata Totala: 97; 
Suprafete: , arabil:97,00 mp

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57432, Parcela: 5142
-5145, Tarla: 118, Suprafata Totala: 
743; Suprafete: , arabil:743,00 mp

10

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57432, Parcela: 5142
-5145, Tarla: 118, Suprafata Totala: 
686; Suprafete: , liber:414,00 mp, 
ocupat:272,00 mp

11

32,00 2,00 34,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 44 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57300, Parcela: 5131
-5141, Tarla: 118, Suprafata Totala: 1.2
28; Suprafete: , liber:1.197,00 mp, 
ocupat:31,00 mp

12

57,00 3,00 60,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 483, 
Parcela: 567/89, Tarla: 140, Suprafata 
Totala: 3.121; Suprafete: , arabil:3.121,
41 mp

13

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 100,00 5,00 105,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

14

111,00 5,00 116,00
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T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 569,00 31,00 600,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FILIMON ALINA  (PETRESCU ADRIAN -TEODOR) 
Nr. de rol nominal unic:  10719
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 608540 , C.I.F.**) 2810416410072 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 868; Suprafete: , arabil:868,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 213; Suprafete: , liber:213,00 
mp

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FILIP  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  15544
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. 1

DECEMBRIE 1918 , nr.  24 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650726400213 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

1

419,00 722,00 1.141,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TV ; CC: 2660; Masa: 12; CP
:; Seria: 39587; Nr.:39587; Serie sasiu: 
39587

2

5.124,00 3.352,00 8.476,00

T O T A L   : 5.543,00 4.074,00 9.617,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 5.543,00 4.074,00 9.617,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.543,00 4.074,00 9.617,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLACAR  ALIN 
Nr. de rol nominal unic:  1625635
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SUDULUI , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1920327471358 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: YAHAMA R6 ; CC: 599; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 024824; Nr.:JY
ARJ111000020585; Serie sasiu: JYARJ
111000020585

1

72,00 14,00 86,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HONDA CIVIC ; CC: 1998; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 2006484; Nr.:S
HHFN23608U005675; Serie sasiu: 
SHHFN23608U005675

2

570,00 111,00 681,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED MBK ; CC: 49; Masa
; CP:; Seria: 010792; Nr.:VG5SA09100
3006129; Serie sasiu: VG5SA0910030
06129

3

6,00 0,00 6,00

T O T A L   : 648,00 125,00 773,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 648,00 125,00 773,00

T O T A L  (LEI  RON) : 648,00 125,00 773,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11304
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 52 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1401001400173 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:17,50 mp (sup. utila:  12,50 
mp), Suprafata Totala: 18; An anexa:2
006

1

14,00 2,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:76,80 mp (sup. utila:  54,86 mp), 
Suprafata Totala: 77; An ct.:2006

2

209,00 39,00 248,00

T O T A L  Cladiri : 223,00 41,00 264,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.247; Suprafete: , vii:1.247,00 
mp

3

20,00 3,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 844; Suprafete: , arabil:844,00 
mp

4

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 543; Suprafete: , liber:448,70 
mp, ocupat:94,30 mp

5

133,00 28,00 161,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 161,00 32,00 193,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

420,00 78,00 498,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 78,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 804,00 151,00 955,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11712
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.800; Suprafete: , arabil:4.800,
00 mp

1

240,00 157,00 397,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

38,00 76,00 114,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 278,00 233,00 511,00

T O T A L  (LEI  RON) : 278,00 233,00 511,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  CONSTANTIN DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  310339
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 214 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1881228471342 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CHEVROLET KALOS ; CC: 
1399; Masa: 1600; CP:; Seria: 031353K
; Nr.:KLASF69714B232786; Serie 
sasiu: KLASF69714B232786

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1840370
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 205358 , C.I.F.**) 2680319470091 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: UA1839
9; Nr.:UU1R5231523011310; Serie 
sasiu: UU1R5231523011310

1

168,00 26,00 194,00

T O T A L   : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 26,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12143
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PROMETEU , nr. 8

, bl.  12F , sc.  2 , et.  1 , ap.  26
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/658263 , C.I.F.**) 1581029400401 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.733; Suprafete: , arabil:6.733,
00 mp

2

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 3,00 37,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14412
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2420708400503 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 720; Suprafete: , arabil:720,21 
mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  MARIA-inchis vezi rol 4398
Nr. de rol nominal unic:  14091
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 720; Suprafete: , arabil:720,21 
mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA  VIRGINIA 
Nr. de rol nominal unic:  13309
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 130 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 136771 , C.I.F.**) 2760401471049 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 130 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:71,68 mp (sup. 
utila:  51,20 mp), Suprafata Totala: 72; 
An ct.:2016

1

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 3,00 54,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 401; Suprafete: , arabil:401,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 584; Suprafete: , liber:512,00 
mp, ocupat:72,00 mp

3

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 3,00 42,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2946 / 
31.12.2015

4

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 14,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  4359441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. FLOARE DE CAIS 

, nr.  14 , bl.  A16 , sc.  2 , et.  1 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2710814451519 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59317, Parcela: 863/2/57, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
liber:500,00 mp; Procent coproprietate: 
50,00%

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA DOREL-VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  4359440
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. FLOARE DE CAIS 

, nr.  14 , bl.  A16 , sc.  2 , et.  1 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1700928470052 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59317, Parcela: 863/2/57, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
liber:500,00 mp; Procent coproprietate: 
50,00%

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: FLOREA FLORICA; FLOREA NICU, CNP 1621010400271,FLOREA ELENA, CNP 2690825470025,FLO
REA LIVIU,CNP 1720622470019

Nr. de rol nominal unic:  13824
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680201470058 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 950; Suprafete: , arabil:950,00 
mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 2038, Tarla
: 63, Suprafata Totala: 360; Suprafete: 
, liber:318,40 mp, ocupat:41,60 mp

2

45,00 6,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 2039, Tarla
: 63, Suprafata Totala: 511; Suprafete: 
, arabil:511,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 6,00 58,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.279; Suprafete: , arabil:4.279,
00 mp

4

43,00 6,00 49,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 43,00 6,00 49,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 12,00 107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA FLORINA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1667181
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. RUBINULUI , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/302517 , C.I.F.**) 2730422424522 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1229; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19MC9406; Nr.:WOL
OSDL6874326083; Serie sasiu: 
WOLOSDL6874326083

1

112,00 13,00 125,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1299; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8D20522; Nr.:
WF0HXXWPJH8D20522; Serie sasiu: 
WF0HXXWPJH8D20522

2

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 168,00 16,00 184,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 16,00 184,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 16,00 184,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: FLOREA ION CRISTEA MARIA, MILLEA SPERANTA DOINA, FLOREA ANISOARA, ANDREEA 
MIRABELA, MARIN CATALIN 

Nr. de rol nominal unic:  13641
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

497,00 321,00 818,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

80,00 158,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 577,00 479,00 1.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 479,00 1.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  11372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 2 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770612471018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 
mp), Suprafata Totala: 40; An anexa:2
006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 
mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2006

2

64,00 4,00 68,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:42,23 mp (sup. utila:  30,16 
mp), Suprafata Totala: 42; An ct.:2016

3

30,00 2,00 32,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:42,23 mp (sup. utila:  
30,16 mp), Suprafata Totala: 42; An 
anexa:2016

4

38,00 2,00 40,00

T O T A L  Cladiri : 136,00 8,00 144,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.001; Suprafete: , arabil:1.001,

5
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00 mp
3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 2 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 361; Suprafete: , 
liber:231,00 mp, ocupat:130,00 mp

6

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 2,00 28,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU PIAGGIO ; CC
49; Masa: ; CP:; Seria: 64453; Nr.:ZAP
C4510000030913; Serie sasiu: ZAPC4
510000030913

7

2,00 0,00 2,00

T O T A L   : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2,00 0,00 2,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 275,00 15,00 290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  3014566
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1461206400325 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 969/11, Tarla: 211, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  3014597
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 8 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1541021400608 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
11, Tarla: 211, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLOREA V. DUMITRA;FLOREA PETRE;  CANELEA P. FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  13809
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.080; Suprafete: , arabil:1.080,
00 mp

1

72,00 36,00 108,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

3,00 7,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 75,00 43,00 118,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.500; Suprafete: , arabil:12.5
00,00 mp

3

673,00 431,00 1.104,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

4

107,00 201,00 308,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 780,00 632,00 1.412,00

T O T A L  (LEI  RON) : 855,00 675,00 1.530,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FLORESCU MIHAESCU SIMONA CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  14919
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. C.A.ROSETTI , nr. 

14 , bl.  SCALA , sc.  2 , et.  5 , ap.  47
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/867939 , C.I.F.**) 2570729400643 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/4/2, Parcela: 866/ LOT 2CARTE 
FUNCIARA 53776, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 926; Suprafete: , 
arabil:926,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FORTIFY SOLUTIONS S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  4359240
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. CONSTANTIN 

BRANCOVEANU , nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 39691050 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
SKODA; CC: 1968; Masa: 0; CP:0; 
Seria: 153347; Nr.:TMBLJ7NS1M80296
25; Serie sasiu: TMBLJ7NS1M8029625

1 Dec /22.01.2021;

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
SKODA; CC: 1968; Masa: 0; CP:0; 
Seria: 141845; Nr.:TMBLJ7NS1M80275
18; Serie sasiu: TMBLJ7NS1M8027518

2 Dec /22.01.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FRANCU  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13902
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2760401471014 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.025; Suprafete: , arabil:2.025,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FRATILA  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  12189
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7011738; Nr.:
7011738; Serie sasiu: 7011738

1

79,00 46,00 125,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

44,00 120,00 164,00

T O T A L   : 123,00 166,00 289,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 123,00 166,00 289,00

T O T A L  (LEI  RON) : 123,00 166,00 289,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FRUNZA  VASILICA CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1621321
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. AVIATORILOR , nr

.  70 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/088871 , C.I.F.**) 2620925400768 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1824
/1CF1475, Suprafata Totala: 13.000; 
Suprafete: , arabil:13.000,00 mp

1

412,00 287,00 699,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:29.03.2013

2

20,00 47,00 67,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 432,00 334,00 766,00

T O T A L  (LEI  RON) : 432,00 334,00 766,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FUGARU  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14028
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.300; Suprafete: , arabil:14.3
00,00 mp

1

712,00 446,00 1.158,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

115,00 217,00 332,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 827,00 663,00 1.490,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7917095; Nr.:
7917095; Serie sasiu: 7917095

3

95,00 64,00 159,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

4

16,00 33,00 49,00

T O T A L   : 111,00 97,00 208,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 111,00 97,00 208,00

T O T A L  (LEI  RON) : 938,00 760,00 1.698,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FUNDATIA   REMAR 
Nr. de rol nominal unic:  14895
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 41 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 16623773 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: S-A RADIAT SECHESTRUL 
IN DOS 93/2016 CF ADRESEI NR 4150
2018 RENAULT MASTER ; CC: 2463; 
Masa: ; CP:; Seria: C007180; Nr.:VF1N
DDUL528626118; Serie sasiu: VF1NDD
UL528626118

1 Dec /24.11.2021;

1.638,00 545,00 2.183,00

T O T A L   : 1.638,00 545,00 2.183,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.638,00 545,00 2.183,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CLMOPL 003646 / 
17.01.2018

2 CLMOPL 003646/PV
Dec /24.11.2021;

250,00 0,00 250,00

Amenzi buget local BH 1010630 / 19.1
0.2017

3 BH 1010630/PV
Dec /24.11.2021;

5.000,00 0,00 5.000,00

T O T A L  Alte Taxe : 5.250,00 0,00 5.250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6.888,00 545,00 7.433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  FURNICA  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  358773
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. ECHINOCTIULUI , 

nr.  38 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2520407400135 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 553/4, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 2.950; Suprafete: , 
arabil:2.950,00 mp

1

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 954/1/2, Tarla: 205, 
Suprafata Totala: 2.464; Suprafete: , 
arabil:2.464,10 mp

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 27,00 2,00 29,00

T O T A L  (LEI  RON) : 27,00 2,00 29,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GABROVEANU IONUT GEORGE RAZVAN  NEGRILA CRISTIAN MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13320
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 245; Suprafete: , arabil:245,00 
mp; Data iesire:08.04.2008

1

13,00 7,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 376; Suprafete: , arabil:376,00 
mp; Data iesire:08.04.2008

2

34,00 15,00 49,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 22,00 69,00

T O T A L  (LEI  RON) : 47,00 22,00 69,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GAFTOI  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15154
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GALAN DORU 
Nr. de rol nominal unic:  1848544
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VIORELELOR , nr. 24 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650623400326 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBX 0322742 / 27.09.20191 0322742/PV

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 870,00 0,00 870,00

T O T A L  (LEI  RON) : 870,00 0,00 870,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GALATANU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11414
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 343338 , C.I.F.**) 1520108400151 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:50,14 mp (sup. utila:  35,81 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 379; Suprafete: , arabil:379,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 321; Suprafete: , liber:321,00 
mp

3

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GAN  ILINCA 
Nr. de rol nominal unic:  15051
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 196904 , C.I.F.**) 2521128400147 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GANCEA  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  12516
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 9 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680101341701 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,80 mp (sup. 
utila:  7,71 mp), Suprafata Totala: 11; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:53,07 mp (sup. utila:  37
,91 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:2
006

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 553; Suprafete: , 
arabil:553,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 495; Suprafete: , liber:431,13 
mp, ocupat:63,87 mp

4

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 33,00 3,00 36,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: moped ; CC: 49; Masa: 1600
; CP:; Nr.:98190198; Serie sasiu: 
98190198

5

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 6
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Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 094602; Nr.:W
VWZZZ1JZ2D009700; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZ2D009700

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 72,00 4,00 76,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 72,00 4,00 76,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

7

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 14,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEANA  VOICU-defunct; MATEI GINA 
Nr. de rol nominal unic:  12091
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:27,00 mp (sup. utila:  19,29 mp), 
Suprafata Totala: 27; An ct.:2006

1

54,00 39,00 93,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 16,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 54,00 55,00 109,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 605; Suprafete: , vii:605,00 mp

3

22,00 17,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.254; Suprafete: , arabil:1.254,
00 mp

4

63,00 43,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 403; Suprafete: , liber:376,00 
mp, ocupat:27,00 mp

5

212,00 173,00 385,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

95,00 389,00 484,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 392,00 622,00 1.014,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

221,00 168,00 389,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

8

933,00 480,00 1.413,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.154,00 648,00 1.802,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.600,00 1.325,00 2.925,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEORGESCU  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1587386
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790213471010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 90426216; Nr.:WBAV
C11020FG60135; Serie sasiu: WBAVC
11020FG60135

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 84497028; Nr.:WBAP
N11090VJB4696; Serie sasiu: WBAPN
11090VJB4696

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEORGESCU (FLORESCU ) STELUTA 
Nr. de rol nominal unic:  13236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GHEORGHE 

LATEA , nr.  5 , bl.  C82 , sc.  1 , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/DP/171424 , C.I.F.**) 2550726400059 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
1/27, Tarla: 211, Suprafata Totala: 5.30
0; Suprafete: , arabil:5.300,00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEORGESCU AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  2023398
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 299933 , C.I.F.**) 1830813471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ATENTIE ARE SOMATIE SI 
TITLUEXEC TRANSMIS DE SECTOR 6 
DACIA 1310 ; CC: 1397; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 211171; Nr.:UU1R11711V26
71859; Serie sasiu: UU1R11711V2671
859

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UD67013; Nr.:
UU1LSDAEH38106583; Serie sasiu: 
UU1LSDAEH38106583

2

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 169641; 
Nr.:WVWZZZ1JZ1W707874; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZ1W707874

3

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ; CC: 1910; Masa: 2000
; CP:; Seria: 3464418; Nr.:ZFA2230000
5179251; Serie sasiu: ZFA2230000517
9251

4

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 368,00 21,00 389,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 368,00 21,00 389,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0471042 / 11.08.20215 0471042/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 618,00 21,00 639,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEORGESCU LUCIA :  NISULESCU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12132
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. BUCSENESTI , nr. 

19 , bl.  0D5 , sc.  E , et.  8 , ap.  178
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/764491 , C.I.F.**) 2401016400801 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 
1058/1, Tarla: 29, Suprafata Totala: 
432; Suprafete: , arabil:432,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 
1059, Tarla: 29, Suprafata Totala: 441; 
Suprafete: , arabil:441,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GERDAN MARIAN;  STOICA MARIA-uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  11232
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 13 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 091884 , C.I.F.**) 2530921400541 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local FN/14,01,2019 / 14.
01.2019

1 FN/14,01,2019/PV

499,00 0,00 499,00

Amenzi buget local PV/ PA/ 1943294 / 
11.07.2014

2 PV/ PA/ 1943294/

2.500,00 0,00 2.500,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.999,00 0,00 2.999,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.999,00 0,00 2.999,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GEREA  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  13198
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.863; Suprafete: , arabil:4.863,
00 mp

1

172,00 99,00 271,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

17,00 34,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 189,00 133,00 322,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.737; Suprafete: , arabil:12.7
37,00 mp

3

687,00 439,00 1.126,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

109,00 204,00 313,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 796,00 643,00 1.439,00

T O T A L  (LEI  RON) : 985,00 776,00 1.761,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GERU GHEORGHE;   GERU NATALIA 
Nr. de rol nominal unic:  14325
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHELEJEL  RADU CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11261
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:38,34 mp (sup. utila:  27,39 mp), 
Suprafata Totala: 38; An ct.:2006

1

79,00 46,00 125,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

10,00 20,00 30,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 66,00 155,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 935; Suprafete: , arabil:935,00 
mp

3

54,00 29,00 83,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 248; Suprafete: , liber:209,66 
mp, ocupat:38,34 mp

4

124,00 81,00 205,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 4,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 178,00 114,00 292,00

T O T A L  (LEI  RON) : 267,00 180,00 447,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE   IOANA;GHEORGHE CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10838
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 316 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 359579 , C.I.F.**) 1610614400312 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 316, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
inst.:206,04 mp (sup. utila:  147,17 mp)
, Suprafata Desfasurata Nerezidentiala
:28,00 mp, Suprafata Totala: 234; An ct
.:2006

1

33,00 1,00 34,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 1,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 1,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  BOGDAN - MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1930719
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MIERLEI , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 541832 , C.I.F.**) 1760601434518 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0283305 / 03.09.20211 0283305/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1604590
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MIERLEI , nr. 19 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 083146 , C.I.F.**) 1670801471035 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 19 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 226, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 2.700; Suprafete: , 
arabil:2.700,00 mp

1

39,00 7,00 46,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 39,00 7,00 46,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
094119; Nr.:WVWZZZ3BZVE031176; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZVE031176

2

570,00 98,00 668,00

T O T A L   : 570,00 98,00 668,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 98,00 668,00

T O T A L  (LEI  RON) : 609,00 105,00 714,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  CORNELIU 
Nr. de rol nominal unic:  10738
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VASILE ALECSANDRI , 

nr.  8 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1430502400362 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:16,39 mp (sup. 
utila:  11,71 mp), Suprafata Totala: 16; 
An anexa:2006

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:139,09 mp (sup. utila:  
99,35 mp), Suprafata Totala: 139; An 
ct.:2006

3

287,00 54,00 341,00

T O T A L  Cladiri : 302,00 55,00 357,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 490; Suprafete: , arabil:490,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 8 Rang: 
IV, Zona: B, Suprafata Totala: 692; 

5
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Suprafete: , liber:536,52 mp, ocupat:15
5,48 mp

128,00 27,00 155,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 131,00 27,00 158,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: DO62694; Nr.:DO626
94; Serie sasiu: DO62694

6

191,00 37,00 228,00

T O T A L   : 191,00 37,00 228,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 191,00 37,00 228,00

T O T A L  (LEI  RON) : 624,00 119,00 743,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  COSTIN-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  12003
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 527 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 682548 , C.I.F.**) 1740830471022 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 527 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:63,00 mp (s
up. utila:  45,00 mp), Suprafata Totala: 
63; An ct.:1990

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 527 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 840;841, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 195; Suprafete: , 
arabil:195,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 527 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 839, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 625; Suprafete: , 
liber:562,00 mp, ocupat:63,00 mp

3

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 3,00 33,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 02JA5A403; 
Nr.:W0L0TGF35X2017163; Serie sasiu
: W0L0TGF35X2017163

4

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

111,00 5,00 116,00
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T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 218,00 13,00 231,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14300
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.355; Suprafete: , 
arabil:4.355,00 mp

1

223,00 149,00 372,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

36,00 72,00 108,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 259,00 221,00 480,00

T O T A L  (LEI  RON) : 259,00 221,00 480,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  FANEL 
Nr. de rol nominal unic:  1801914
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780924471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 350738; Nr.:350738; 
Serie sasiu: 350738

1

667,00 512,00 1.179,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1093; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 753716; Nr.:75
3716; Serie sasiu: 753716

2

572,00 439,00 1.011,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:09.01.2018

3

1.167,00 2.501,00 3.668,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 12; 
CP:; Seria: 090420; Nr.:090420; Serie 
sasiu: 090420

4

2.562,00 1.945,00 4.507,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: STEMA ; CC: 0; Masa: 1; CP
; Seria: -; Nr.:WSEM075B46G952159; 
Serie sasiu: WSEM075B46G952159

5

27,00 5,00 32,00

T O T A L   : 4.995,00 5.402,00 10.397,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 4.995,00 5.402,00 10.397,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.995,00 5.402,00 10.397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  13645
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.002; Suprafete: , arabil:15.0
02,00 mp

1

392,00 294,00 686,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

49,00 104,00 153,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 441,00 398,00 839,00

T O T A L  (LEI  RON) : 441,00 398,00 839,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  10844
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 314 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680317000000 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 314 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:15,00 
mp (sup. utila:  10,71 mp), Anexe lemn 
fara inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 21; An anexa:1960

1

13,00 4,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 314 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:24,00 
mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:1960

2

6,00 3,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 7,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 7,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GEANINA-MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14449
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 628 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 634237 , C.I.F.**) 2811108471342 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50935, Parcela: 868/7, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 7.816; Suprafete: , 
arabil:7.816,00 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1297; 
Masa: 1600; CP:; Seria: TT 79648; Nr.:
WF0AXXGAJATT9648; Serie sasiu: 
WF0AXXGAJATT9648

2

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DUSTER ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: R076810; Nr.:
VF1HJD20664899533; Serie sasiu: VF
1HJD20664899533

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  (LEI  RON) : 139,00 9,00 148,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GEORGE BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  15228
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  109 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1751113471023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: opel Astra ; CC: 1910; Masa: 
2000; CP:; Nr.:woloahl3575164937; 
Serie sasiu: woloahl3575164937

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 253504; Nr.:WAUZZZ
8K49N028890; Serie sasiu: WAUZZZ8
K49N028890

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GEORGE-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3328593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 146 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 634815 , C.I.F.**) 1620225400445 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1J25150; Nr.:
WF0WXXGCDW5G00857; Serie sasiu: 
WF0WXXGCDW5G00857

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HUMBAUR ; CC: 0; Masa: 1; 
CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:22272; 
Serie sasiu: 22272

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 73,00 5,00 78,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 73,00 5,00 78,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBW/023159/03,0
3,2019 / DOSAR 4846/94/2019 / 03.03.
2019

3 PBW/023159/03,03,2019 / DOSAR 
4846/94/2019/

290,00 0,00 290,00

Amenzi de circulatie PSBX / 118196 / 
07.10.2017

4 PSBX / 118196/

2.175,00 0,00 2.175,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.465,00 0,00 2.465,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.538,00 5,00 2.543,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  14560
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 600; Suprafete: , arabil:600,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13722
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.250; Suprafete: , 
arabil:3.250,00 mp

1

101,00 37,00 138,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 101,00 37,00 138,00

T O T A L  (LEI  RON) : 101,00 37,00 138,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 8.900; Suprafete: , 
arabil:8.900,00 mp

1

488,00 325,00 813,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

80,00 158,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 568,00 483,00 1.051,00

T O T A L  (LEI  RON) : 568,00 483,00 1.051,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  IOANA ;; GHEORGHE CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13255
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.925; Suprafete: , arabil:4.925,
00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  LEANCA 
Nr. de rol nominal unic:  11504
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 mp), 
Suprafata Totala: 28; An ct.:2006

2

58,00 35,00 93,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

9,00 18,00 27,00

T O T A L  Cladiri : 78,00 60,00 138,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 557; Suprafete: , arabil:557,00 
mp

4

43,00 22,00 65,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 723; Suprafete: , liber:680,00 
mp, ocupat:43,00 mp

5

382,00 261,00 643,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6
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67,00 132,00 199,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 492,00 415,00 907,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 475,00 1.045,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11002
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRELUNGIREA SONDEI 

, nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.578; Suprafete: , arabil:1.578,
00 mp

1

66,00 25,00 91,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 25,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 25,00 91,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12333
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.092; Suprafete: , 
arabil:3.092,00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1835674
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MIERLEI , nr. 14 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 186505 , C.I.F.**) 1720319470054 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT LAGUNA ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: D079313
; Nr.:VF1KGOAO529864569; Serie 
sasiu: VF1KGOAO529864569

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MARIN SI GHEORGHE MARIA(1) 
Nr. de rol nominal unic:  11970
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 4 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1450725400306 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0006406; Nr.:000640
6; Serie sasiu: 0006406

1

28,00 1,00 29,00

T O T A L   : 28,00 1,00 29,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 28,00 1,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

83,00 3,00 86,00

T O T A L  Alte Taxe : 83,00 3,00 86,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 4,00 115,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1849279
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 433527 , C.I.F.**) 2730924470015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 20AV5497; Nr.
:WOLOTGF4836087895; Serie sasiu: 
WOLOTGF4836087895

1

322,00 87,00 409,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 206 ; CC: 1360; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 5229891; Nr.:V
F32AKFWF44789400; Serie sasiu: VF
32AKFWF44789400

2

168,00 27,00 195,00

T O T A L   : 490,00 114,00 604,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 490,00 114,00 604,00

T O T A L  (LEI  RON) : 490,00 114,00 604,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  3593699
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 447696 , C.I.F.**) 2841216471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT IBIZA ; CC: 1198; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 054678; Nr.:V
SSZZZ6LZ2R050180; Serie sasiu: 
VSSZZZ6LZ2R050180

1

96,00 11,00 107,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 318i ; CC: 1795; Masa: 
2000; CP:; Seria: fara serie; Nr.:WBAC
E31070EU54275; Serie sasiu: WBACE
31070EU54275

2

351,00 40,00 391,00

T O T A L   : 447,00 51,00 498,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 447,00 51,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 447,00 51,00 498,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  NICOLAE-GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  14336
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 818; Suprafete: , 
arabil:817,50 mp

1

12,00 3,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 908; Suprafete: , 
arabil:908,36 mp

2

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 21,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 21,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  NICULAE SI GHEORGHE MARIAN; GHEORGHE CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14435
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 7.584; Suprafete: , 
arabil:7.584,44 mp

1

416,00 281,00 697,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

68,00 133,00 201,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 484,00 414,00 898,00

T O T A L  (LEI  RON) : 484,00 414,00 898,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  10882
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 42 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
006

1

2,00 8,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:84,00 mp (sup. utila:  60,00 mp), 
Suprafata Totala: 84; An ct.:2006

2

39,00 115,00 154,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

3

165,00 183,00 348,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

4

219,00 579,00 798,00

T O T A L  Cladiri : 425,00 885,00 1.310,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 610; 
Suprafete: , vii:610,00 mp

5

6,00 38,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 315; 

6
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Suprafete: , arabil:315,00 mp
2,00 8,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 523; 
Suprafete: , liber:387,00 mp, ocupat:13
6,00 mp

7

270,00 263,00 533,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

90,00 374,00 464,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1288, Tarla: 43, 
Suprafata Totala: 167; Suprafete: , 
arabil:167,00 mp

9

9,00 6,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 377,00 689,00 1.066,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

584,00 824,00 1.408,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

11

841,00 557,00 1.398,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.425,00 1.381,00 2.806,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.227,00 2.955,00 5.182,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  13365
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2290907400491 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  12625
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 30 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

69,00 156,00 225,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 156,00 225,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.658; Suprafete: , 
arabil:3.658,00 mp

2

119,00 50,00 169,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

69,00 164,00 233,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 188,00 214,00 402,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

263,00 590,00 853,00

Taxa salubritate persoane fizice 12220 
/ 31.12.2011

5

769,00 379,00 1.148,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.032,00 969,00 2.001,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.289,00 1.339,00 2.628,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  14603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ESTACADEI , nr. 

15 , bl.  P41 , sc.  4 , et.  1 , ap.  53
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/916189 , C.I.F.**) 1390204400132 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.968; Suprafete: , 
arabil:8.968,00 mp

1

164,00 32,00 196,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 164,00 32,00 196,00

T O T A L  (LEI  RON) : 164,00 32,00 196,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  11729
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 970; Suprafete: , arabil:970,00 
mp

1

54,00 28,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

4,00 8,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 36,00 94,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.000; Suprafete: , arabil:12.0
00,00 mp

3

598,00 377,00 975,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

138,00 277,00 415,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 736,00 654,00 1.390,00

T O T A L  (LEI  RON) : 794,00 690,00 1.484,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE ( FOSTA ILIE)  DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  14582
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. COPACULUI , nr. 

21 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PC 942525 , C.I.F.**) 2470916400181 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
4/1, Tarla: 211, Suprafata Totala: 10.60
0; Suprafete: , arabil:10.600,00 mp

1

238,00 45,00 283,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 238,00 45,00 283,00

T O T A L  (LEI  RON) : 238,00 45,00 283,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14408
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. Bd.Anul 1864 , nr. 

68a , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1520102400702 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

1

108,00 264,00 372,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 108,00 264,00 372,00

T O T A L  (LEI  RON) : 108,00 264,00 372,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE CORNELIU :GHEORGHE VIRGINIA CNP 2480205080039
Nr. de rol nominal unic:  11859
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.  - , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1430502400362 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. 4, sc. -, ap. 
1 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton inst.:52,
87 mp (sup. utila:  37,76 mp), 
Suprafata Totala: 53; An ct.:1966

1

159,00 35,00 194,00

T O T A L  Cladiri : 159,00 35,00 194,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1997; Masa
2000; CP:; Seria: 4148289; Nr.:414828
9; Serie sasiu: 4148289

2

570,00 109,00 679,00

T O T A L   : 570,00 109,00 679,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 109,00 679,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

400,00 74,00 474,00

T O T A L  Alte Taxe : 400,00 74,00 474,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.129,00 218,00 1.347,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE COSTINEL-nuda proprietate;  GHEORGHE FLORINA-2650220155220-uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  12395
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 17 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/322585 , C.I.F.**) 1850816471331 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFX / 019773 / 06.
06.2018

1 PIFX / 019773/

2.320,00 0,00 2.320,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.320,00 0,00 2.320,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.320,00 0,00 2.320,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE CRISTIAN IONEL ;;  GHEORGHE MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12451
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LASTUNULUI , nr. 2 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680101470159 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 2 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:21,60 
mp (sup. utila:  15,43 mp), Suprafata 
Totala: 22; An anexa:2006

1

2,00 4,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 2 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:64,21 mp (s
up. utila:  45,86 mp), Suprafata Totala: 
64; An ct.:2006

2

15,00 31,00 46,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 35,00 52,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 351; Suprafete: , livezi:351,00 
mp

3

2,00 2,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.031; Suprafete: , vii:1.031,00 
mp

4

4,00 21,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 808; Suprafete: , arabil:808,00 
mp

5

2,00 4,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 2 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 615; 
Suprafete: , liber:529,19 mp, ocupat:85
,81 mp

29,00 48,00 77,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 75,00 112,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

7

24,00 44,00 68,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 44,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

507,00 169,00 676,00

T O T A L  Alte Taxe : 507,00 169,00 676,00

T O T A L  (LEI  RON) : 585,00 323,00 908,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE F. DUMITRU Defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12710
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. NICOLAE FILIMON , 

nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1311006400531 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. NICOLAE FILIMON, nr. 8 
Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:36
,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:1955

1

17,00 3,00 20,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 3,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. NICOLAE FILIMON, nr. 8 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 166, Tarla: 
7, Suprafata Totala: 240; Suprafete: , 
vii:240,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. NICOLAE FILIMON, nr. 8 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 56,59,165, 
Tarla: 7,T 5, Suprafata Totala: 1.682; 
Suprafete: , arabil:1.682,00 mp

3

36,00 11,00 47,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. NICOLAE FILIMON, nr. 8 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 164, Tarla: 
7, Suprafata Totala: 362; Suprafete: , 
liber:326,00 mp, ocupat:36,00 mp

4

81,00 21,00 102,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 122,00 32,00 154,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 23/19, Tarla: 2, Suprafata 

5
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Totala: 2.570; Suprafete: , arabil:2.570,
00 mp

36,00 6,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/1/102, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

6

105,00 16,00 121,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 53/1/3, Tarla: 3, Suprafata 
Totala: 4.046; Suprafete: , arabil:4.046,
00 mp

7

64,00 10,00 74,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 205,00 32,00 237,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 664,00 114,00 778,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE FLAVIUS DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  1482798
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

4 , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/104508 , C.I.F.**) 1860412471359 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, bl. 4, ap. 1 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50863, Parcela: 1055,
1056, Tarla: CV29, Suprafata Totala: 
70; Suprafete: , liber:70,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, bl. 4, ap. 1 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 50322, Parcela: 1055,
1056, Tarla: 29, Suprafata Totala: 20; 
Suprafete: , liber:20,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE I  ROMAN 
Nr. de rol nominal unic:  10243
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

81,00 31,00 112,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 81,00 31,00 112,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 31,00 112,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE LAURENTIU      1/3
Nr. de rol nominal unic:  15815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570429400595 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn inst.:47,66 mp (sup. utila:  34,04 
mp), Suprafata Totala: 48; An ct.:2011

1

152,00 87,00 239,00

T O T A L  Cladiri : 152,00 87,00 239,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 333; Suprafete: , 
arabil:333,33 mp

2

46,00 21,00 67,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 173; Suprafete: , liber:125,34 
mp, ocupat:47,66 mp

3

120,00 64,00 184,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 166,00 85,00 251,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.474; Suprafete: , 
arabil:4.474,00 mp

4

225,00 134,00 359,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 225,00 134,00 359,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0012063; Nr.:001206
3; Serie sasiu: 0012063

5

667,00 441,00 1.108,00

T O T A L   : 667,00 441,00 1.108,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 667,00 441,00 1.108,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.210,00 747,00 1.957,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE MARIAN 1/3 - DECEDAT LA DATA DE 23.09.2010
Nr. de rol nominal unic:  15814
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510913400082 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn inst.:47,66 mp (sup. utila:  34,04 
mp), Suprafata Totala: 48; An ct.:2011

1

148,00 82,00 230,00

T O T A L  Cladiri : 148,00 82,00 230,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 333; Suprafete: , 
arabil:333,33 mp

2

46,00 21,00 67,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 173; Suprafete: , liber:125,34 
mp, ocupat:47,66 mp

3

120,00 64,00 184,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 166,00 85,00 251,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.474; Suprafete: , 
arabil:4.474,00 mp

4

225,00 133,00 358,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 225,00 133,00 358,00

T O T A L  (LEI  RON) : 539,00 300,00 839,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE MIHAELA:   IONITA  MIHAELA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1780468
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2850117450076 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2072
, Parcela: 635/18, Tarla: 153, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2070
, Parcela: 635/32, Tarla: 153, Suprafata 
Totala: 5.007; Suprafete: , arabil:5.007,
00 mp

2

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 19 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 221957 , C.I.F.**) 1671227471041 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R20 0764199 / 25.11.20201 0764199/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE PAUL, MARIAN, NICULAE, CONSTANTIN;  TARICEANU ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  14304
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 22.841; Suprafete: , 
arabil:22.840,56 mp

1

1.172,00 812,00 1.984,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

195,00 380,00 575,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.367,00 1.192,00 2.559,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.367,00 1.192,00 2.559,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE RADU;;  GHEORGHE MARIA-defuncti 
Nr. de rol nominal unic:  10857
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 37 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:58,60 mp (sup. utila:  41,86 
mp), Suprafata Totala: 59; An anexa:2
008

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.547; Suprafete: , arabil:2.547,
00 mp

2

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 890; Suprafete: , liber:831,40 
mp, ocupat:58,60 mp

3

57,00 3,00 60,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 3,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 187,00 9,00 196,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  1490592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 6

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/298805 , C.I.F.**) 2501013400308 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 51840, Parcela: 550, 
Tarla: 12, Suprafata Totala: 212; 
Suprafete: , arabil:212,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 51840, Parcela: 551, 
Tarla: 12, Suprafata Totala: 724; 
Suprafete: , arabil:724,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 51840, Parcela: 552, 
Tarla: 12, Suprafata Totala: 264; 
Suprafete: , arabil:264,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: GHEORGHE SMARANDA-2500519400643; GHEORGHE LUIZA-2690628470034;GHEORGHE 
MARIAN-CNP 1700627470032;GHEORGHE FANEL-CNP 1780924471016

Nr. de rol nominal unic:  10051
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  1 , bl.  - , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. - Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:23,60 mp (sup. 
utila:  16,86 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. - Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:94,70 mp (sup. utila:  
67,64 mp), Suprafata Totala: 95; An 
ct.:2006

2

68,00 220,00 288,00

T O T A L  Cladiri : 70,00 220,00 290,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.018; Suprafete: , arabil:1.018,
00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 482; Suprafete: , 
liber:363,70 mp, ocupat:118,30 mp

5

31,00 88,00 119,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 88,00 125,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

167,00 26,00 193,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 26,00 193,00

T O T A L  (LEI  RON) : 274,00 334,00 608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: GHEORGHE STEFANA , NITU CONSTANTINA ,GHEORGHE MARIAN , GHEORGHE MARIN , 
GHEORGHE  DUMITRU , SIMA RADA 

Nr. de rol nominal unic:  13950
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2720319431526 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 880/
6, Tarla: 183, Suprafata Totala: 1.700; 
Suprafete: , arabil:1.700,00 mp

1

38,00 10,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 949/
4/1, Tarla: 203, Suprafata Totala: 10.71
7; Suprafete: , arabil:10.717,00 mp

2

240,00 67,00 307,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 278,00 77,00 355,00

T O T A L  (LEI  RON) : 278,00 77,00 355,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHE VIOREL;  GHEORGHE VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1973536
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 090012 , C.I.F.**) 1661102230924 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 56033, 
Parcela: 2442;2443;2444, Tarla: 60, 
Suprafata Totala: 150; Suprafete: , 
arabil:150,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHEORGHISAN  ALEXANDRA ILEANA SI IOANA MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  13425
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 506; Suprafete: , arabil:506,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHERGHEL  NICOLAE-defunct;GHERGHEL MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12196
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 559 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2350606400764 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:119,78 mp (sup. utila:  85,56 mp), 
Suprafata Totala: 120; An ct.:2006

1

82,00 5,00 87,00

T O T A L  Cladiri : 82,00 5,00 87,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.793; Suprafete: , arabil:1.793,
00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 501; Suprafete: , arabil:501,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 519; Suprafete: , liber:399,22 
mp, ocupat:119,78 mp

4

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 2,00 31,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 222,00 12,00 234,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHERMAN  STELIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11326
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  77 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 341639 , C.I.F.**) 2630109400580 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
77 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara inst
.:88,20 mp (sup. utila:  63,00 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
28,00 mp, Suprafata Totala: 116; An 
ct.:2006

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHIBA  RUXANDRA NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  13593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
6000/10, Tarla: 146/1, Suprafata Totala
: 11.779; Suprafete: , arabil:11.779,00 
mp

1

317,00 227,00 544,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

38,00 80,00 118,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 355,00 307,00 662,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 307,00 662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHIBA  TRAIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10775
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.334; Suprafete: , arabil:1.334,
00 mp

1

63,00 31,00 94,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 31,00 94,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 31,00 94,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHICA  CONSTANTA- DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  11424
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 41 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2380918400189 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 41 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  42
,86 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:2
006

1

0,00 14,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 41 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 1826/1, Anexe lemn fara inst.:13,
73 mp (sup. utila:  9,81 mp), Suprafata 
Totala: 14; An anexa:2005

2

0,00 3,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 17,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 41 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 1826/1, Parcela: 5483,5484, Tarla
: 128, Suprafata Totala: 529; Suprafete
: , liber:443,55 mp, ocupat:85,42 mp

3

0,00 4,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 4,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.500; Suprafete: , arabil:4.500,
00 mp

4

0,00 14,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 14,00 14,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

103,00 152,00 255,00

T O T A L  Alte Taxe : 103,00 152,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 103,00 187,00 290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHILAN ANGEL-PAMFIL:CUTIS OLGA CNP 2850204410077
Nr. de rol nominal unic:  1773103
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BOTOŞANI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BOTOSANI , satul/sectorul BOTOSANI , str. GRIVITEI 

, nr.  1 , bl.   , sc.  E , et.  5 , ap.  15
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XT/684339 , C.I.F.**) 1830819205574 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55576, Parcela: 849/2/24;849/23, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 76; Suprafete: , 
arabil:75,66 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55576, Parcela: 849/2/24;849/23, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 76; Suprafete: , 
arabil:75,66 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55557, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 7; Suprafete: , arabil:
6,96 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55455, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 18; Suprafete: , 
arabil:18,19 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55557, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 7; Suprafete: , arabil:
6,96 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55455, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 18; Suprafete: , 
arabil:18,19 mp

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56812, Parcela: 849/2/24:849/23, 
Tarla: 174, Suprafata Totala: 954; 
Suprafete: , arabil:954,00 mp

7

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 0,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 0,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHIORGHE  CRISTIAN-ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  2382690
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 42 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1880604471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLSWAGEN GOLF ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 124082; 
Nr.:WVWZZZ1HZRW060736; Serie 
sasiu: WVWZZZ1HZRW060736

1

719,00 539,00 1.258,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Nr.:wolotgf4835019553; 
Serie sasiu: wolotgf4835019553

2

258,00 70,00 328,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A3 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 068881; Nr.:WAUZZZ
8P47A089432; Serie sasiu: WAUZZZ8
P47A089432

3

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 1.177,00 621,00 1.798,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.177,00 621,00 1.798,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.177,00 621,00 1.798,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA  ANDREI-STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  1853195
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  169 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 436797 , C.I.F.**) 1891130471404 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 2402; 
Masa: 12; CP:; Seria: 5R56098; Nr.:WF
0AXXBDFA5R56098; Serie sasiu: WF0
AXXBDFA5R56098

1

780,00 127,00 907,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT BOXER ; CC: 
1998; Masa: 12; CP:; Seria: 3006353; 
Nr.:VF3232B2215615560; Serie sasiu: 
VF3232B2215615560

2

650,00 106,00 756,00

T O T A L   : 1.430,00 233,00 1.663,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.430,00 233,00 1.663,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.430,00 233,00 1.663,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14315
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.971; Suprafete: , 
arabil:1.971,00 mp

1

58,00 21,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 21,00 79,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.004; Suprafete: , 
arabil:1.004,00 mp

2

27,00 7,00 34,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 27,00 7,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 85,00 28,00 113,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15325
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 2561230293122 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.817; Suprafete: , 
arabil:1.817,00 mp

1

94,00 62,00 156,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

2

128,00 84,00 212,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

3

128,00 84,00 212,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

27,00 49,00 76,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 377,00 279,00 656,00

T O T A L  (LEI  RON) : 377,00 279,00 656,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA  MARIA EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  10669
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 416907 , C.I.F.**) 232060840014 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA  SIMONA 
Nr. de rol nominal unic:  13475
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA EDWARD:  GHITA ELISABETA-VIRGINIA 
Nr. de rol nominal unic:  11023
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORHIDEELOR , nr. 46 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680218461557 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Locuinta subsol/mansarda:77
,19 mp (sup. utila:  55,14 mp), 
Suprafata Totala: 77; An anexa:2006

1

136,00 15,00 151,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:89,19 mp (
sup. utila:  63,71 mp), Suprafata Totala: 
89; An ct.:2006

2

125,00 14,00 139,00

T O T A L  Cladiri : 261,00 29,00 290,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.500; 
Suprafete: , liber:1.500,00 mp

3

189,00 21,00 210,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 189,00 21,00 210,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 30448383; Nr
.:WDB2110061A856312; Serie sasiu: 
WDB2110061A856312

4

1.748,00 195,00 1.943,00

T O T A L   : 1.748,00 195,00 1.943,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.748,00 195,00 1.943,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 2.416,00 268,00 2.684,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA GHEORGHE;  DAVID NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  14287
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1420618400431 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 20.274; Suprafete: , 
arabil:20.274,00 mp

1

658,00 222,00 880,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 658,00 222,00 880,00

T O T A L  (LEI  RON) : 658,00 222,00 880,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA MIHAITA MARIAN;;  GHITA MARCELA GABRIELA, CNP 2751215461529
Nr. de rol nominal unic:  14721
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 36 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1681121470046 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 36 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:105,00 mp 
(sup. utila:  75,00 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2008

1

147,00 17,00 164,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 36 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:105,00 mp 
(sup. utila:  75,00 mp), Suprafata 
Totala: 105; An ct.:2008

2

147,00 17,00 164,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 36 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:17,00 
mp (sup. utila:  12,14 mp), Suprafata 
Totala: 17; An anexa:2008

3

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 301,00 34,00 335,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 36 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 830/3, Tarla: 172, 
Suprafata Totala: 803; Suprafete: , 
liber:681,00 mp, ocupat:122,00 mp

4

101,00 12,00 113,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 101,00 12,00 113,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 620,00 69,00 689,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHITA SOFIA;NITA CORNELIU  , NITA ILEANA; NITA STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  13080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.837; Suprafete: , arabil:11.83
7,00 mp

1

589,00 373,00 962,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

95,00 185,00 280,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 684,00 558,00 1.242,00

T O T A L  (LEI  RON) : 684,00 558,00 1.242,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GHIULEA LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359582
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna GRUIU , satul/sectorul GRUIU , str. MARGINEI , nr. 31 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2650812400255 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GICU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10804
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. COMARNIC , nr. 

13 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560313400807 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.070; Suprafete: , 
arabil:1.070,00 mp

1

72,00 35,00 107,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

74,00 125,00 199,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 146,00 160,00 306,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 160,00 306,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: GIGER ADINA:ANTON EMANUELA,CRISTESCU NELA, MOCANU DANIEL,PETRE CLAUDIA,NICULAE 
LILIANA 

Nr. de rol nominal unic:  11902
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. REACTORULUI , 

nr.  53 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/732634 , C.I.F.**) 2630324400585 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Anexe lemn 
fara inst.:39,00 mp (sup. utila:  27,86 
mp), Suprafata Totala: 39; An anexa:1
950

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 44 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:1950

2

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 2,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Parcela: 248-2
51, Tarla: 6, Suprafata Totala: 624; 
Suprafete: , livezi:624,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Parcela: 248-2
51, Tarla: 6, Suprafata Totala: 845; 
Suprafete: , vii:845,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Parcela: 248-2

5
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51, Tarla: 6, Suprafata Totala: 1.210; 
Suprafete: , arabil:1.210,00 mp

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 44 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51117, Parcela: 248-2
51, Tarla: 6, Suprafata Totala: 1.856; 
Suprafete: , liber:1.769,00 mp, ocupat:
87,00 mp

6

174,00 19,00 193,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 192,00 19,00 211,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51107, Parcela: 616/26, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 5.100; Suprafete: , 
arabil:5.100,00 mp

7

47,00 6,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51194, Parcela: 669, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

8

24,00 3,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 71,00 9,00 80,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 500,00 53,00 553,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GIRJU  MIRCEA-GABRIEL - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14528
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DOLJ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CRAIOVA , satul/sectorul CRAIOVA , str. independentei , 

nr.  5 , bl.  6CD , sc.  2 , et.  3 , ap.  14
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DX/664454 , C.I.F.**) 1751008163258 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4122
/1, Suprafata Totala: 29.800; Suprafete
: , arabil:29.800,00 mp

1

416,00 87,00 503,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1008
/2, Suprafata Totala: 15.243; Suprafete
: , arabil:15.243,00 mp

2

212,00 44,00 256,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 628,00 131,00 759,00

T O T A L  (LEI  RON) : 628,00 131,00 759,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GIURGIU DORA-SAMIRA : FRAUNHOLZ CHRISTIAN KONRAD CIF 9000000762145
Nr. de rol nominal unic:  14729
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PITESTI , satul/sectorul PITESTI , str. PETROCHIMISTILOR 

, nr.  6 , bl.  B31 , sc.  G , et.  7 , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AZ/013569 , C.I.F.**) 2820927297319 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 56845:CF 56845, 
Parcela: 849/2/18;LOTUL NR 3, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 500; Suprafete: 
, arabil:500,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 55455 : Cota 
indiviza de 45/500 din totalul terenului 
intravilan cu destinatia Drum Acces de 
433mp, Parcela: 849/2/18 LOT4, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 39; Suprafete: , 
arabil:38,97 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GLAVAN DUMITRU - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12692
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  147 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 373853 , C.I.F.**) 1661223230913 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 147, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: B, Anexe beton fara 
inst.:25,00 mp (sup. utila:  17,86 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
35,00 mp, Suprafata Totala: 60; An 
anexa:2008

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
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**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GLEJDAN  NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  3553186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 537 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 527584 , C.I.F.**) 2690901470086 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:W0L0TGF3522140884; Serie sasiu: 
W0L0TGF3522140884; Data iesire:12.
03.2021

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA/1943123 / 03.05
.2017

2 PA/1943123/

99,00 0,00 99,00

T O T A L  Alte Taxe : 99,00 0,00 99,00

T O T A L  (LEI  RON) : 163,00 4,00 167,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: GLODARENCO RAZVAN CEZAR CNP 1670624133687:GLODARENCO IOANA-TATIANA CNP 
2800707410099

Nr. de rol nominal unic:  13740
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul CONSTANŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CONSTANTA , satul/sectorul CONSTANTA , str. 

MIRCEA CEL BATRAN , nr.  152 , bl.  MD12B , sc.  B , et.  5 , ap.  45
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK151882 , C.I.F.**) 1670624133687 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 142 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57657, Parcela: 868/1
7, Tarla: 179, Suprafata Totala: 2.001; 
Suprafete: , arabil:2.001,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GOAGA PAULA 
Nr. de rol nominal unic:  14165
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LAICERULUI , nr. 

23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/224296 , C.I.F.**) 2790316423038 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 643/
53, Tarla: 155, Suprafata Totala: 26.70
3; Suprafete: , arabil:26.703,00 mp

1

281,00 769,00 1.050,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

215,00 435,00 650,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 496,00 1.204,00 1.700,00

T O T A L  (LEI  RON) : 496,00 1.204,00 1.700,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GOLIE IONUT CNP 1880201372981:  GOLIE IONELA CNP 2851016471333
Nr. de rol nominal unic:  1656808
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 56 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/640924 , C.I.F.**) 1880201372981 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57152, Cl. beton fara 
inst.:77,00 mp (sup. utila:  55,00 mp), 
Suprafata Totala: 77; An ct.:2016

1

52,00 3,00 55,00

T O T A L  Cladiri : 52,00 3,00 55,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57152, Parcela: 4797,
4798, Tarla: 113, Suprafata Totala: 298; 
Suprafete: , liber:221,00 mp, ocupat:77
,00 mp

2

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57154:DRUM ACCES 
IN COPROPRIETATE CU DRAGHICI 
MARIAN, Parcela: 4797,4798, Tarla: 
113, Suprafata Totala: 217; Suprafete: 
, arabil:217,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ALBEA ; CC: 1368; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 4604931; Nr.:Z
FA17800006473510; Serie sasiu: ZFA
17800006473510

4

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1423 / 
06.10.2017

5

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 262,00 13,00 275,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GORUN LAURENTIU NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  15064
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 070262 , C.I.F.**) 1820214385591 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 130; Suprafete: , arabil:129,89 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 875; Suprafete: , arabil:875,39 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRADINARU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14563
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

258,00 172,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 300,00 255,00 555,00

T O T A L  (LEI  RON) : 300,00 255,00 555,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRADINARU  STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11438
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 32 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2570408400649 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

328,00 34,00 362,00

T O T A L  Alte Taxe : 328,00 34,00 362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 328,00 34,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRADINARU I.  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14297
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POIENARII BURCHII , satul/sectorul TATARAI , str. - , 

nr.  138 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 921603 , C.I.F.**) 2510520400650 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.437; Suprafete: , 
arabil:2.437,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRADINITA CASA BUNICILOR-ASOCIATIA FIII  PERISULUI 
Nr. de rol nominal unic:  1666508
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 211 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33716856 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
2500808

1

0,00 154,18 154,18

Concesiuni CONCESIUNE 
TRIMESTRIALA 15 MARTIE, IUNIE, SEPT
, 31 DEC  2500808

2

14.310,00 1.887,00 16.197,00

T O T A L  Concesiuni : 14.310,00 2.041,18 16.351,18

T O T A L  (LEI  RON) : 14.310,00 2.041,18 16.351,18

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRAINE  LUCIA SI CRISTEA GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  13749
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 292612 , C.I.F.**) 2650128400016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 525; Suprafete: , arabil:525,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRAMESCU  (fosta PAIUSAN) OLIVIA FABIOLA 
Nr. de rol nominal unic:  14708
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. MARIN PREDA , 

nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 455642 , C.I.F.**) 2810624080179 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1531
, Parcela: 816/4 816/4 REPREZINTA 
COTA DE 45,76% DIN 3319 MP IN 
COPROPRIETATE CU GHEORGHE 
VIOREL;BOBOC ALEXANDRU;GHEOR
GHE FLORIN;BOBOC STEFANA;GHEO
RGHE VERONICA, Tarla: 171, 
Suprafata Totala: 1.519; Suprafete: , 
arabil:1.519,00 mp

1

66,00 14,00 80,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 14,00 80,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 816/
4, Tarla: 171, Suprafata Totala: 1.519; 
Suprafete: , arabil:1.519,00 mp

2

42,00 8,00 50,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 42,00 8,00 50,00

T O T A L  (LEI  RON) : 108,00 22,00 130,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRAPINOIU  GEORGE BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  14651
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 584098 , C.I.F.**) 1771024424568 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.000; Suprafete: , 
arabil:3.000,00 mp

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 2,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 26,00 2,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRECU  HORIA IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  13847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750114433038 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 905; Suprafete: , liber:905,00 
mp

1

788,00 498,00 1.286,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 1.135; Suprafete: , liber:1.135,0
0 mp

2

993,00 630,00 1.623,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 996; Suprafete: , liber:996,00 
mp

3

870,00 552,00 1.422,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

423,00 768,00 1.191,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3.074,00 2.448,00 5.522,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.074,00 2.448,00 5.522,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIEB CSABA FRANCISC 
Nr. de rol nominal unic:  353441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. SM/342297 , C.I.F.**) 1680627304017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 818/
14, Tarla: 171, Suprafata Totala: 528; 
Suprafete: , arabil:527,73 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 818/
14, Tarla: 171, Suprafata Totala: 70; 
Suprafete: , arabil:69,89 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13207
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.000; Suprafete: , arabil:4.000,
00 mp

1

200,00 152,00 352,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

31,00 66,00 97,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 231,00 218,00 449,00

T O T A L  (LEI  RON) : 231,00 218,00 449,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15093
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 0 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 1770908470016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 223; Suprafete: , arabil:223,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  ION 
Nr. de rol nominal unic:  13932
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 467; Suprafete: , arabil:467,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  MARIA MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  15253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 57 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/266844 , C.I.F.**) 2900621471331 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 472788; 
Nr.:WVWZZZ1KZ5W198396; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ5W198396

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10715
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640731400217 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.250; Suprafete: , arabil:1.250,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  MARIAN-DAN 
Nr. de rol nominal unic:  1580644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul SNAGOV , str. Salcamilor , nr. 

6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 430073 , C.I.F.**) 1891027471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51917, Parcela: 861/2/3/4:863/2/46;86
3/2/44+T 178 P866;866/34/5, Tarla: 176
, Suprafata Totala: 700; Suprafete: , 
arabil:700,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE  NEAGU 
Nr. de rol nominal unic:  15394
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 127 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1321004400091 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.706; Suprafete: , arabil:1.706,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE ANDREI;;  CONSTANTIN STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11789
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.629; Suprafete: , arabil:10.6
29,00 mp

1

574,00 371,00 945,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

164,00 335,00 499,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 738,00 706,00 1.444,00

T O T A L  (LEI  RON) : 738,00 706,00 1.444,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE CRISTINEL 
Nr. de rol nominal unic:  11644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANTELIMON , nr. 

286 , bl.  41 , sc.  1 , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/661690 , C.I.F.**) 1760520423011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:86,40 mp (sup. utila:  61,71 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:2006

1

157,00 80,00 237,00

T O T A L  Cladiri : 157,00 80,00 237,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , liber:713,60 
mp, ocupat:86,40 mp

2

342,00 192,00 534,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 342,00 192,00 534,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

745,00 325,00 1.070,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 325,00 1.070,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.244,00 597,00 1.841,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORE ELISABETA:IONITA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1933169
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. IZBICENI , nr. 120

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/457714 , C.I.F.**) 2490518400795 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 23/9/2, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 2.860; Suprafete: , arabil:2.860,
00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORESCU  ION-inchis cumulat cu rol 4963 incepand cu 2008
Nr. de rol nominal unic:  13395
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

33,00 70,00 103,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 33,00 70,00 103,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 70,00 103,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORESCU CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  15242
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 0000000000000 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.200; Suprafete: , arabil:5.200,
03 mp; Data iesire:04.02.2022

1

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.777; Suprafete: , arabil:4.777,
00 mp; Data iesire:04.02.2022

2

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORIU ANETA 
Nr. de rol nominal unic:  4359266
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul VRANCEA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna VALEA SARII , satul/sectorul MATACINA , str. , nr. , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria VN nr. 692485 , C.I.F.**) 2361021394273 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3800
, Nr.CarFunc: 4425, Parcela: 991/14/1, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 15.000; 
Suprafete: , arabil:15.000,00 mp

1 Dec /11.02.2021;

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3776
, Nr.CarFunc: 4432, Parcela: 991/4/2, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

2 Dec /11.02.2021;

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3783
, Nr.CarFunc: 4435, Parcela: 1020/2, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 35.000; 
Suprafete: , arabil:35.000,00 mp

3 Dec /11.02.2021;

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3804
, Nr.CarFunc: 4410, Parcela: 1020/3, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 10.000; 
Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

4 Dec /11.02.2021;

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3795
, Nr.CarFunc: 4418, Parcela: 1020/4, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

5 Dec /11.02.2021;

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3788
, Nr.CarFunc: 4416, Parcela: 1020/5, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

6 Dec /11.02.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3810
, Nr.CarFunc: 4424, Parcela: 1020/6, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

7 Dec /11.02.2021;

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3817
, Nr.CarFunc: 4421, Parcela: 1020/7, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 25.396; 
Suprafete: , arabil:25.396,00 mp

8 Dec /11.02.2021;

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3807
, Nr.CarFunc: 4402, Parcela: 1020/8, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 57.153; 
Suprafete: , arabil:57.153,00 mp

9 Dec /11.02.2021;

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3778
, Nr.CarFunc: 4431, Parcela: 1020/12, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 22.388; 
Suprafete: , arabil:22.388,00 mp

10 Dec /11.02.2021;

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3777
, Nr.CarFunc: 4430, Parcela: 1020/11, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 12.612; 
Suprafete: , arabil:12.612,00 mp

11 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3797
, Nr.CarFunc: 4419, Parcela: 991/5/3, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 16.269; 
Suprafete: , arabil:16.269,00 mp

12 Dec /11.02.2021;

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3794
, Nr.CarFunc: 4417, Parcela: 1020/1, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 13.717; 
Suprafete: , arabil:13.717,00 mp

13 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3818
, Nr.CarFunc: 4422, Parcela: 1020/13, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 27.500; 
Suprafete: , arabil:27.500,00 mp

14 Dec /11.02.2021;

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3801
, Nr.CarFunc: 4426, Parcela: 1020/14, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 30.000; 
Suprafete: , arabil:30.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

15 Dec /11.02.2021;

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 16 Dec /11.02.2021;
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3785
, Nr.CarFunc: 4436, Parcela: 1020/9, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 11.864; 
Suprafete: , arabil:11.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3809
, Nr.CarFunc: 4423, Parcela: 1020/10, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 20.633; 
Suprafete: , arabil:20.633,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

17 Dec /11.02.2021;

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 123,00 6,00 129,00

T O T A L  (LEI  RON) : 123,00 6,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRIGORIU MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  4359265
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1370620394278 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3800
, Nr.CarFunc: 4425, Parcela: 991/14/1, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 15.000; 
Suprafete: , arabil:15.000,00 mp

1 Dec /11.02.2021;

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3776
, Nr.CarFunc: 4432, Parcela: 991/4/2, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

2 Dec /11.02.2021;

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3783
, Nr.CarFunc: 4435, Parcela: 1020/2, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 35.000; 
Suprafete: , arabil:35.000,00 mp

3 Dec /11.02.2021;

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3804
, Nr.CarFunc: 4410, Parcela: 1020/3, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 10.000; 
Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

4 Dec /11.02.2021;

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3795
, Nr.CarFunc: 4418, Parcela: 1020/4, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

5 Dec /11.02.2021;

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3788
, Nr.CarFunc: 4416, Parcela: 1020/5, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

6 Dec /11.02.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3810
, Nr.CarFunc: 4424, Parcela: 1020/6, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

7 Dec /11.02.2021;

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3817
, Nr.CarFunc: 4421, Parcela: 1020/7, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 25.396; 
Suprafete: , arabil:25.396,00 mp

8 Dec /11.02.2021;

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3807
, Nr.CarFunc: 4402, Parcela: 1020/8, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 57.153; 
Suprafete: , arabil:57.153,00 mp

9 Dec /11.02.2021;

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3778
, Nr.CarFunc: 4431, Parcela: 1020/12, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 22.388; 
Suprafete: , arabil:22.388,00 mp

10 Dec /11.02.2021;

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3777
, Nr.CarFunc: 4430, Parcela: 1020/11, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 12.612; 
Suprafete: , arabil:12.612,00 mp

11 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3797
, Nr.CarFunc: 4419, Parcela: 991/5/3, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 16.269; 
Suprafete: , arabil:16.269,00 mp

12 Dec /11.02.2021;

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3794
, Nr.CarFunc: 4417, Parcela: 1020/1, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 13.717; 
Suprafete: , arabil:13.717,00 mp

13 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3818
, Nr.CarFunc: 4422, Parcela: 1020/13, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 27.500; 
Suprafete: , arabil:27.500,00 mp

14 Dec /11.02.2021;

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3801
, Nr.CarFunc: 4426, Parcela: 1020/14, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 30.000; 
Suprafete: , arabil:30.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

15 Dec /11.02.2021;

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 16 Dec /11.02.2021;
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3785
, Nr.CarFunc: 4436, Parcela: 1020/9, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 11.864; 
Suprafete: , arabil:11.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3809
, Nr.CarFunc: 4423, Parcela: 1020/10, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 20.633; 
Suprafete: , arabil:20.633,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,54%

17 Dec /11.02.2021;

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 123,00 6,00 129,00

T O T A L  (LEI  RON) : 123,00 6,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GRONEA  STELIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13862
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  21 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 814/
16, Tarla: 171, Suprafata Totala: 2.400; 
Suprafete: , arabil:2.400,00 mp

1

129,00 97,00 226,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 129,00 97,00 226,00

T O T A L  (LEI  RON) : 129,00 97,00 226,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GROZA EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14720
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. GIURGIULUI , nr. 

79 , bl.  F , sc.  3 , et.  4 , ap.  90
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/138312 , C.I.F.**) 2270428400173 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
COTA INDIVIZA DE 1/4 DIN TOTALUL 
DE 25318MP, Suprafata Totala: 6.330; 
Suprafete: , arabil:6.329,50 mp

1

30,00 3,00 33,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 30,00 3,00 33,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 3,00 33,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUGUI  LAURENTIU-FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  3904367
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770218293148 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C1, 
Cl. beton fara inst.:98,00 mp (sup. utila:  
70,00 mp), Suprafata Totala: 98; An 
ct.:2017; Procent coproprietate: 50,00
%

1

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C1, 
Locuinta subsol/mansarda:73,00 mp (s
up. utila:  52,14 mp), Suprafata Totala: 
73; An anexa:2017; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C2, 
Anexe beton fara inst.:12,00 mp (sup. 
utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:2017; Procent coproprietate: 
50,00%

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 66,00 4,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 4,00 70,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUGUI ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  1972152
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2811003430053 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C1, 
Cl. beton fara inst.:98,00 mp (sup. utila:  
70,00 mp), Suprafata Totala: 98; An 
ct.:2017; Procent coproprietate: 50,00
%

1

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C1, 
Locuinta subsol/mansarda:73,00 mp (s
up. utila:  52,14 mp), Suprafata Totala: 
73; An anexa:2017; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821-C2, 
Anexe beton fara inst.:12,00 mp (sup. 
utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:2017; Procent coproprietate: 
50,00%

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 66,00 4,00 70,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 4 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56821, 
Parcela: 12562,1564, Tarla: 35, 
Suprafata Totala: 524; Suprafete: , 
liber:414,00 mp, ocupat:110,00 mp

4
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25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UB46295; Nr.:
UU1LSDABH35329898; Serie sasiu: 
UU1LSDABH35329898

5

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4156 / 
31.12.2016

6

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 294,00 16,00 310,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUNDOGDU  FLORENTINA-GEORGETA;;  DUMITRU MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11102
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  88 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2850928471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 365; Suprafete: , arabil:365,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , liber:230,00 
mp, ocupat:50,00 mp

3

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 142,00 8,00 150,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUNDOGDU FLORENTINA:  GUNDOGDU MUKAIL 
Nr. de rol nominal unic:  10030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  5 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/249144 , C.I.F.**) 2850928471336 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
5, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 664/1:CF 53579, Cl. 
lemn fara inst.:38,96 mp (sup. utila:  27
,83 mp), Suprafata Totala: 39; An ct.:2
006

1

27,00 6,00 33,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 6,00 33,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
5 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 664/1:CF 
53579, Suprafata Totala: 276; 
Suprafete: , liber:236,94 mp, ocupat:38
,96 mp

2

51,00 11,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 11,00 62,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

318,00 58,00 376,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 58,00 376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 396,00 75,00 471,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUTA  IANCU 
Nr. de rol nominal unic:  12400
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 27 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570707400813 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 27 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:121,00 mp (sup. 
utila:  86,43 mp), Suprafata Totala: 121; 
An ct.:2006

1

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 2,00 29,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 27 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 599; Suprafete: , 
vii:599,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 27 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 124; Suprafete: , 
arabil:124,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 27 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 199; Suprafete: , 
liber:78,00 mp, ocupat:121,00 mp

4

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7809859; Nr.:
7809859; Serie sasiu: 7809859

5

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 158,00 9,00 167,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUTA  MIHAELA COSTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12057
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  8 , sc.   , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2800520410018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 503, bl. 8, ap. 3 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: contract de 
comodat nr 28/07,05,2012 cu obligatia 
cabinetului de a achita impozitele si 
taxele locale aferente folosintei 
imobilului, Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:40,38 mp, Suprafata 
Totala: 40

1

624,00 35,00 659,00

T O T A L  Cladiri : 624,00 35,00 659,00

T O T A L  (LEI  RON) : 624,00 35,00 659,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  GUZU DUMITRU:GUZU MARIA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12401
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 31 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1280918400561 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 30 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 523; Suprafete: , 
liber:523,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HAGIU  VLAD-PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  13699
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  26 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 523978 , C.I.F.**) 1630329400122 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 26, bl. 
-, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:89,19 mp (s
up. utila:  63,71 mp), Suprafata Totala: 
89; An anexa:2007

1

80,00 71,00 151,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 26, bl. 
-, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:161,97 mp (sup. 
utila:  115,69 mp), Suprafata Totala: 
162; An ct.:2007

2

116,00 190,00 306,00

T O T A L  Cladiri : 196,00 261,00 457,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 209; Suprafete: , arabil:209,00 
mp

3

1,00 8,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 26 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 1.
000; Suprafete: , liber:838,03 mp, 
ocupat:161,97 mp

4

65,00 86,00 151,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 94,00 160,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1461; Masa: 1600; CP:; Seria: D232796

5
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; Nr.:VF1KMR20536593178; Serie 
sasiu: VF1KMR20536593178

64,00 7,00 71,00

T O T A L   : 64,00 7,00 71,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 7,00 71,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

142,00 131,00 273,00

T O T A L  Alte Taxe : 142,00 131,00 273,00

T O T A L  (LEI  RON) : 468,00 493,00 961,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HAIDAR  NICUSOR SI MARINELA 
Nr. de rol nominal unic:  13546
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.740; Suprafete: , arabil:3.740,
00 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HAIDULI  DUMITRU TACHE 
Nr. de rol nominal unic:  14266
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

258,00 172,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 300,00 255,00 555,00

T O T A L  (LEI  RON) : 300,00 255,00 555,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HALAS VASILE  ,TEMNEANU (HALAS)  CAMELIA 
Nr. de rol nominal unic:  11007
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. OLTENI , nr. 6 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490316400125 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:100,00 mp (sup. utila:  71,43 
mp), Suprafata Totala: 100; An anexa:
1999

1

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:31,00 mp (sup. utila:  22,14 
mp), Suprafata Totala: 31; An anexa:1
990

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 3,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , liber:569,00 
mp, ocupat:131,00 mp

3

45,00 4,00 49,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 4,00 49,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 97,00 9,00 106,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HALAS VASILE-1490316400125;  TEMNEANU (HALAS) CAMELIA- 2670826443017
Nr. de rol nominal unic:  10763
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. OLTENI , nr. 6 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490316400125 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Alta destinatie:25,20 mp (sup. utila:  18
,00 mp), Suprafata Totala: 25; An 
anexa:2005

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:185,08 mp (sup. 
utila:  132,20 mp), Suprafata Totala: 
185; An ct.:2005

2

132,00 8,00 140,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:149,52 mp (
sup. utila:  106,80 mp), Suprafata 
Totala: 150; An anexa:2005

3

134,00 8,00 142,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:266,28 mp (sup. 
utila:  190,20 mp), Suprafata Totala: 
266; An ct.:2005

4

190,00 11,00 201,00

T O T A L  Cladiri : 459,00 27,00 486,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 56692, Parcela: 799/7, Tarla: 
167, Suprafata Totala: 248; Suprafete: 
, livezi:248,00 mp

5
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 56692, Parcela: 799/7, Tarla: 
167, Suprafata Totala: 689; Suprafete: 
, liber:498,80 mp, ocupat:190,20 mp

6

45,00 3,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 6 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 56692, Parcela: 799/7, Tarla: 
167, Suprafata Totala: 391; Suprafete: 
, arabil:391,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 300; Suprafete: , arabil:300,00 
mp

8

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.425; Suprafete: , arabil:1.425,
00 mp

9

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.600; Suprafete: , arabil:3.600,
00 mp

10

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 4,00 66,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 632,00 36,00 668,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HANGANU FENICHI VLAD   HANGANU FENICHI IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15418
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 515701 , C.I.F.**) 1790828330788 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.005; Suprafete: , arabil:1.005,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HANGANU-FENICHI VLAD,  HANGANU - FENICHI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13230
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 140 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 565779 , C.I.F.**) 2761116510039 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 140, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: V, Zona: A, Anexe lemn inst.:1
5,00 mp (sup. utila:  10,71 mp), 
Suprafata Totala: 15; An anexa:2011

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 140, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: V, Zona: A, Anexe lemn inst.:4
1,00 mp (sup. utila:  29,29 mp), 
Suprafata Totala: 41; An anexa:2011

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 140, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: V, Zona: A, Cl. lemn inst.:72,0
0 mp (sup. utila:  51,43 mp), Suprafata 
Totala: 72; An ct.:2011

3

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 34,00 3,00 37,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 129; Suprafete: , arabil:129,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 330; Suprafete: , arabil:330,00 

5
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mp
1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 140 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:1.000,00 mp

6

65,00 4,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 67,00 4,00 71,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HONDA CIVIC ; CC: 1798; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 1402454; Nr.:N
LAFB8540CW002546; Serie sasiu: 
NLAFB8540CW002546

7

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 392,00 23,00 415,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HARVALIA  CZAKO OANA PARASCHIVA 
Nr. de rol nominal unic:  13898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2671014450028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.930; Suprafete: , 
arabil:1.930,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.190; Suprafete: , 
arabil:3.190,00 mp

2

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HERMES PERIS RESIDENCE S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  3104041
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 55 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 39317919 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 55 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 585, Parcela: 914/1, 
Tarla: 193, Suprafata Totala: 5.184; 
Suprafete: , liber:5.183,78 mp

1

243,00 15,00 258,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 55 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 621, Parcela: 914/1, 
Tarla: 193, Suprafata Totala: 3.516; 
Suprafete: , liber:3.516,42 mp

2

165,00 10,00 175,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 408,00 25,00 433,00

T O T A L  (LEI  RON) : 408,00 25,00 433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HIRSCH ARIEL, SCHWALB EMANUEL 
Nr. de rol nominal unic:  15067
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521027227809 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.307; Suprafete: , arabil:9.307,
35 mp

1

462,00 303,00 765,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

74,00 146,00 220,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 536,00 449,00 985,00

T O T A L  (LEI  RON) : 536,00 449,00 985,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HOINARU  ADRIAN SI HOINARU ALEXANDRINA 
Nr. de rol nominal unic:  14509
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1471130400063 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 800; Suprafete: , arabil:800,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HONCIUC  RALUCA-VANDA 
Nr. de rol nominal unic:  10247
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 21684 , C.I.F.**) 2670918433056 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:76,00 mp (sup. utila:  54,29 mp), 
Suprafata Totala: 76; An ct.:2009

1

54,00 3,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 54,00 3,00 57,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.573; Suprafete: , arabil:1.573,
00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.672; Suprafete: , liber:3.596,0
0 mp, ocupat:76,00 mp

3

237,00 14,00 251,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 241,00 14,00 255,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 406,00 22,00 428,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HUHULEA  MARIAN NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  15252
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710429420032 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 966; Suprafete: , 
arabil:966,00 mp

1

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 24,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 24,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HULEA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 493 , 

bl.  5 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1511111400505 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UD27875; Nr.:UD2787
5; Serie sasiu: UD27875

1

667,00 441,00 1.108,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 106-20; Nr.:106-20; 
Serie sasiu: 106-20

2

762,00 504,00 1.266,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OLTCIT ; CC: 1130; Masa: 
1600; CP:; Seria: 2877043663; Nr.:287
7043663; Serie sasiu: 2877043663

3

572,00 378,00 950,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

4

545,00 1.087,00 1.632,00

T O T A L   : 2.546,00 2.410,00 4.956,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.546,00 2.410,00 4.956,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.546,00 2.410,00 4.956,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  HUSANU COSTEL  HUSANU ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  129392
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760117372231 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Parcela: 879/
26, Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  I.F. IONITA A. ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  2913825
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

34 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25663947 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA PRAKTIK ; CC: 1390
; Masa: 12; CP:; Seria: 185600; Nr.:TM
BTCB5J085071487; Serie sasiu: 
TMBTCB5J085071487; Data iesire:06.0
1.2020

1

223,00 37,00 260,00

T O T A L   : 223,00 37,00 260,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 223,00 37,00 260,00

T O T A L  (LEI  RON) : 223,00 37,00 260,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IACOB  ALEXANDRINA, NICOLAE PARASCHIVA SI NICOLAE STANCA 
Nr. de rol nominal unic:  14518
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.856; Suprafete: , 
arabil:3.856,00 mp

1

210,00 142,00 352,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

34,00 68,00 102,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 244,00 210,00 454,00

T O T A L  (LEI  RON) : 244,00 210,00 454,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IAGAR NICOLAE;  ; IAGAR ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  10075
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 405 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1420611400096 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  13042
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

22 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:38,00 mp (sup. utila:  27
,14 mp), Suprafata Totala: 38; An ct.:2
006

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  14169
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

26 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460320400578 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  1600373
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. BARBU 

STEFANESCU DELAVRANCEA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620803400311 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 1 Rang: V, Zona: 
B, Parcela: 321/1/85, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 3.750; Suprafete: , 
arabil:3.750,00 mp

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  MARIUS-GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2542158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  194 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 312925 , C.I.F.**) 1850415152475 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 244706; Nr.:TM
BJC46YX33791639; Serie sasiu: 
TMBJC46YX33791639

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  PAUL LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1785530
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. BARBU 

STEFANESCU DELAVRANCEA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1840510471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 008985; Nr.:008985; 
Serie sasiu: 008985

1

900,00 914,00 1.814,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:17.04.2014

2

63,00 154,00 217,00

T O T A L   : 963,00 1.068,00 2.031,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 963,00 1.068,00 2.031,00

T O T A L  (LEI  RON) : 963,00 1.068,00 2.031,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  12249
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/1/3, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 1.763; Suprafete: , arabil:1.763,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/63, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 1.553; Suprafete: , 
arabil:1.553,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 2,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 2,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  12842
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. BARBU 

STEFANESCU DELAVRANCEA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1591202400309 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 1 Rang: V, Zona: 
B, Anexe lemn fara inst.:22,50 mp (sup
. utila:  16,07 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:2006

1

2,00 3,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 1 Rang: V, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:52,50 mp (sup. 
utila:  37,50 mp), Suprafata Totala: 53; 
An ct.:2006

2

36,00 64,00 100,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 67,00 105,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.630; Suprafete: , 
arabil:1.630,00 mp

3

4,00 26,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. BARBU STEFANESCU 
DELAVRANCEA, nr. 1 Rang: V, Zona: 
B, Suprafata Totala: 483; Suprafete: , 
liber:408,00 mp, ocupat:75,00 mp

4

120,00 52,00 172,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 78,00 202,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

554,00 199,00 753,00
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T O T A L  Alte Taxe : 554,00 199,00 753,00

T O T A L  (LEI  RON) : 716,00 344,00 1.060,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU  RISEL 
Nr. de rol nominal unic:  13744
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. P 108230 , C.I.F.**) 1521027227809 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.173; Suprafete: , arabil:9.173,
00 mp

1

387,00 199,00 586,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 387,00 199,00 586,00

T O T A L  (LEI  RON) : 387,00 199,00 586,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU A. ION;  IOANA DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14311
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.246; Suprafete: , 
arabil:7.246,00 mp

1

371,00 248,00 619,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 432,00 368,00 800,00

T O T A L  (LEI  RON) : 432,00 368,00 800,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: IANCU GEORGETA CNP 2820516471336:IANCU ALEXANDRU CNP 1810329230922: IANCU 
GHEORGHITA CNP 1891010460056

Nr. de rol nominal unic:  11307
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1810329230922 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 3 Rang: IV, Zona
: C, Anexe lemn fara inst.:40,00 mp (su
p. utila:  28,57 mp), Suprafata Totala: 
40; An anexa:2006

1

9,00 2,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 3 Rang: IV, Zona
: C, Cl. lemn fara inst.:45,00 mp (sup. 
utila:  32,14 mp), Suprafata Totala: 45; 
An ct.:2006

2

29,00 7,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 9,00 47,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 3 Rang: IV, Zona
: C, Parcela: 5101, Tarla: 117, 
Suprafata Totala: 414; Suprafete: , vii:4
14,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 3 Rang: IV, Zona
: C, Parcela: 5100, Tarla: 117, 
Suprafata Totala: 267; Suprafete: , 
arabil:267,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 3 Rang: IV, Zona
: C, Parcela: 5099, Tarla: 117, 
Suprafata Totala: 563; Suprafete: , 

5
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liber:478,00 mp, ocupat:85,00 mp
76,00 17,00 93,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 82,00 17,00 99,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

319,00 62,00 381,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 62,00 381,00

T O T A L  (LEI  RON) : 439,00 88,00 527,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU ION 
Nr. de rol nominal unic:  14060
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SADOVEANU , 

nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. if/290772 , C.I.F.**) 1530614400654 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 949/
10, Tarla: 203, Suprafata Totala: 5.011; 
Suprafete: , arabil:5.011,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IANCU ION  ARSENIE STANCA 
Nr. de rol nominal unic:  14728
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.400; Suprafete: , arabil:3.400,
00 mp

1

17,00 2,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.700; Suprafete: , arabil:4.700,
00 mp

2

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 41,00 4,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IBINCEANU  RAZVAN - CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3650796
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.   , et.   , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1940520471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 425806 / 03.02.20211 425806/PV

435,00 0,00 435,00

Amenzi de circulatie PBX/211520 / 08.0
5.2016

2 PBX/211520/

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie PBX/235907 / 14.
05.2016

3 PBX/235907/

500,00 0,00 500,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.435,00 0,00 1.435,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.435,00 0,00 1.435,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IDEAL S.E.T. SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2078705
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 146 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 34453596 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA  LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D035205; Nr.:U
U1KSDAEH41498026; Serie sasiu: UU
1KSDAEH41498026

1

168,00 29,00 197,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MASTER ; CC: 
2499; Masa: 12; CP:; Seria: Y998854; 
Nr.:VF1JDEED521858857; Serie sasiu: 
VF1JDEED521858857

2

1.247,00 212,00 1.459,00

T O T A L   : 1.415,00 241,00 1.656,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.415,00 241,00 1.656,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.415,00 241,00 1.656,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IFN   EXTRA   FINANCE   S.A 
Nr. de rol nominal unic:  1648421
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PATRIEI , nr. 3 , bl

.   , sc.   , et.  1 , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25088971 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 1:
nr cadastral 2878/1 : Certificat 
Urbanism 268/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
968; Suprafete: , liber:968,00 mp

1

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 2 : 
nr cadastral 2878/2:CF 3245:Certificat 
Urbanism 269/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
967; Suprafete: , liber:967,00 mp

2

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 3 : 
nr cadastral 2878/3: CF 50039 :Certific
at Urbanism 270/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
967; Suprafete: , liber:967,00 mp

3

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 4: 
nr cadastral 2878/4 : CF 3247 : 
Certificat Urbanism 271/24,10,2016, 
Parcela: 884/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 968; Suprafete: , liber:968,00 
mp

4

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 5 : 
nr cadastral 2878/5:CF 3248: Certificat 
Urbanism 272/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
968; Suprafete: , liber:968,00 mp

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 6 : 
nr cadastral 2878/6:CF 3249: Certificat 
Urbanism 273/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
968; Suprafete: , liber:968,00 mp

6

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 7; 
nr cadastral 2878/7:CF 3250:Certificat 
Urbanism 274/24,10,2016, Parcela: 
884/1, Tarla: 182, Suprafata Totala: 
968; Suprafete: , liber:968,00 mp

7

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 8 : 
nr cadastral 2878/8 : CF 3251 : 
Certificat Urbanism 275/24,10,2016, 
Parcela: 884/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 968; Suprafete: , liber:968,00 
mp

8

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 9 : 
nr cadastral 2878/9 : CF 3252 : 
Certificat Urbanism 276/24,10,2016, 
Parcela: 884/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 968; Suprafete: , liber:968,00 
mp

9

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 10 
: nr cadastral 2878/10 : CF 3253 : 
Certificat Urbanism 277/24,10,2016, 
Parcela: 884/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 965; Suprafete: , liber:965,00 
mp

10

90,00 10,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: lot 11 
: nr cadastral 2878/11 : CF 3254 : 
Certificat Urbanism 278/24,10,2016, 
Parcela: 884/1, Tarla: 182, Suprafata 
Totala: 735; Suprafete: , liber:735,00 
mp

11

68,00 8,00 76,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 968,00 108,00 1.076,00

T O T A L  (LEI  RON) : 968,00 108,00 1.076,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ILASCU DANIEL-1731005424559;ILASCU DORINA; LINTA JEAN GIGI-1760901451585;ILASCU 
VASILICA 

Nr. de rol nominal unic:  15807
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul MOVILA , str. - , nr. 74 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760901451585 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50710, Parcela: 868/16, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10561
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:25,00 mp (sup. utila:  17,86 mp), 
Suprafata Totala: 25; An ct.:2006

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  10560
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

1

79,00 54,00 133,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

10,00 22,00 32,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 76,00 165,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 460; Suprafete: , arabil:460,00 
mp

3

55,00 34,00 89,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , liber:124,00 
mp, ocupat:36,00 mp

4

105,00 82,00 187,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

17,00 38,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 177,00 154,00 331,00

T O T A L  (LEI  RON) : 266,00 230,00 496,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 2 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GB 477692 , C.I.F.**) 1400704400539 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 2, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14
,29 mp), Suprafata Totala: 20; An 
anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 2, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:59,50 mp (sup. utila:  42,50 
mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

2

39,00 2,00 41,00

T O T A L  Cladiri : 40,00 2,00 42,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 2 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 600; 
Suprafete: , liber:475,50 mp, ocupat:12
4,50 mp

3

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 2,00 46,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  ION - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10821
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:10,95 mp (sup. utila:  7,82 mp
), Suprafata Totala: 11; An anexa:2006

1

1,00 8,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:49,20 mp (sup. utila:  35,14 mp), 
Suprafata Totala: 49; An ct.:2006

2

12,00 71,00 83,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:16,50 mp (sup. utila:  11,79 
mp), Suprafata Totala: 17; An anexa:2
006

3

3,00 20,00 23,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:47,60 mp (sup. utila:  34,00 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

4

34,00 228,00 262,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 138,00 138,00

T O T A L  Cladiri : 50,00 465,00 515,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 110; Suprafete: , livezi:110,00 
mp

6
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1,00 7,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.130; Suprafete: , vii:1.130,00 
mp

7

5,00 49,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 150; Suprafete: , arabil:150,00 
mp

8

1,00 5,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 690; Suprafete: , liber:565,75 
mp, ocupat:124,25 mp

9

45,00 259,00 304,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 320,00 372,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1288; Masa: 
1600; CP:; Seria: 35428; Nr.:35428; 
Serie sasiu: 35428

10

143,00 481,00 624,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

11

120,00 241,00 361,00

T O T A L   : 263,00 722,00 985,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 263,00 722,00 985,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

817,00 472,00 1.289,00

T O T A L  Alte Taxe : 817,00 472,00 1.289,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.182,00 1.979,00 3.161,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  MARIA, ANA SI PRESADA PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  14130
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 11.500; Suprafete: , arabil:11.50
0,00 mp

1

572,00 364,00 936,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

92,00 180,00 272,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 664,00 544,00 1.208,00

T O T A L  (LEI  RON) : 664,00 544,00 1.208,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  PAULINA 
Nr. de rol nominal unic:  12160
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

31,00 72,00 103,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 282,00 236,00 518,00

T O T A L  (LEI  RON) : 282,00 236,00 518,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  STEFANIA - DIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1634841
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 8 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 358973 , C.I.F.**) 2900707420033 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER ; CC: 2179; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 4004810; Nr.:S
ALFA2BC6BH226177; Serie sasiu: 
SALFA2BC6BH226177

1

891,00 53,00 944,00

T O T A L   : 891,00 53,00 944,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 891,00 53,00 944,00

T O T A L  (LEI  RON) : 891,00 53,00 944,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  3680176
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1820504471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN X SARA ; CC: 
1997; Masa: 2000; CP:; Seria: 3032796
; Nr.:VF7N1RHYB73826996; Serie 
sasiu: VF7N1RHYB73826996

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE  VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  2220686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 37 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
564209; Nr.:WVWZZZ3BZ4P321031; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ4P321031

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE ALEXANDRINA - DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  10865
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 526 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

1

1.122,00 599,00 1.721,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.122,00 599,00 1.721,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.122,00 599,00 1.721,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIE CRISTIAN  (POPA FLOREA RADU) 
Nr. de rol nominal unic:  13729
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 098394 , C.I.F.**) 1640619400257 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIESCU  CONSTANTIN-SEBASTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2176583
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. MAGURICEA , nr. 

9 , bl.  3K , sc.  2 , et.  2 , ap.  20
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/665182 , C.I.F.**) 1790607180020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,70%

1 Dec 9181/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2 Dec 9181/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIESCU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1485170
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul NEAMŢ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BODESTI , satul/sectorul BODESTI , str. - , nr. , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. NT/364273 , C.I.F.**) 2480917400609 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3573
/1, Parcela: 635/4/11, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 1.011; Suprafete: , 
arabil:1.011,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIESCU ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1636288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 47 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/304524 , C.I.F.**) 2801204420103 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1195; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19120524; Nr.:VSX00
0073R4180678; Serie sasiu: VSX0000
73R4180678

1

322,00 113,00 435,00

T O T A L   : 322,00 113,00 435,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 322,00 113,00 435,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R17/0210794 / 27.
03.2017

2 R17/0210794/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 572,00 113,00 685,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ILIESCU ADRIANA-ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359602
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTEŞTI , satul/sectorul BALOTEŞTI , str. Ficusului , 

nr.  1 , bl.  vila 20 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2790331182770 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1 Dec 9181/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2 Dec 9181/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  INAYEH  KHALID YOUSEF SUBHI IBRAHIM 
Nr. de rol nominal unic:  14630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. CERNISOARA , nr. 

29 , bl.  61 , sc.  E , et.   , ap.  176
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/109754 , C.I.F.**) 1641001400777 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 499, Parcela: 295/14, Tarla: 60, 
Suprafata Totala: 8.202; Suprafete: , 
arabil:8.201,76 mp

1

114,00 19,00 133,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 114,00 19,00 133,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 19,00 133,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  12642
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. GRADINEI , nr. 0 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:19,00 mp (sup. 
utila:  13,57 mp), Suprafata Totala: 19; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:47,00 mp (sup. utila:  33
,57 mp), Suprafata Totala: 47; An ct.:2
006

2

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 602; Suprafete: , 
arabil:602,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.004; Suprafete: , liber:938,00 
mp, ocupat:66,00 mp

4

65,00 6,00 71,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 6,00 72,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.394; Suprafete: , 
arabil:8.394,00 mp

5

40,00 9,00 49,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 40,00 9,00 49,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 46,00 157,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 46,00 157,00

T O T A L  (LEI  RON) : 230,00 62,00 292,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  D. IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13746
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.017; Suprafete: , arabil:5.017,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  ELENA-  DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11909
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 51 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 
mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:2006

1

26,00 4,00 30,00

T O T A L  Cladiri : 26,00 4,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 222; Suprafete: , livezi:222,00 
mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , arabil:312,00 
mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 212; 
Suprafete: , liber:182,00 mp, ocupat:30
,00 mp

4

37,00 8,00 45,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 8,00 53,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

420,00 77,00 497,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 77,00 497,00

T O T A L  (LEI  RON) : 491,00 89,00 580,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  EUFROSINA 
Nr. de rol nominal unic:  1495433
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/202854 , C.I.F.**) 2780720155238 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 20M90076; Nr.:WOLO
TGF48Y5211747; Serie sasiu: 
WOLOTGF48Y5211747

1

258,00 50,00 308,00

T O T A L   : 258,00 50,00 308,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 258,00 50,00 308,00

T O T A L  (LEI  RON) : 258,00 50,00 308,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  13986
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 13.500; Suprafete: , arabil:13.5
00,00 mp

1

674,00 508,00 1.182,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

108,00 221,00 329,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 782,00 729,00 1.511,00

T O T A L  (LEI  RON) : 782,00 729,00 1.511,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  GEANINA-MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  3930773
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAI EMINESCU , nr. 4

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2880129471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1686; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 1691601; Nr.:
W0L0TGF358G022203; Serie sasiu: W
0L0TGF358G022203

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  13205
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUZĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna RIMNICU SARAT , satul/sectorul RIMNICU SARAT , str. 

MIHAI EMINESCU , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XZ/200842 , C.I.F.**) 2591003104967 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 794; Suprafete: , arabil:793,57 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CRANGULUI , nr. 6 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1370503400441 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 238; Suprafete: , 
livezi:238,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 516; Suprafete: , vii:5
16,00 mp

2

2,00 2,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.103; Suprafete: , 
arabil:2.103,00 mp

3

5,00 4,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CRANGULUI, nr. 0 Rang: 
V, Zona: B, Suprafata Totala: 405; 
Suprafete: , liber:248,95 mp, ocupat:15
6,05 mp

4

56,00 21,00 77,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 27,00 91,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

83,00 2,00 85,00

T O T A L  Alte Taxe : 83,00 2,00 85,00

T O T A L  (LEI  RON) : 147,00 29,00 176,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13724
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

21,00 41,00 62,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 156,00 132,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 156,00 132,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  IOAN;ION MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1602799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALUNULUI , nr. 13 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTO HOINAR ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8801537

1

68,00 39,00 107,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FD858333

2

91,00 73,00 164,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:01.01.2013

3

7,00 19,00 26,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU BAOTIAN ; CC
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 07541018; 
Nr.:LX6TCAP9571012221; Serie sasiu: 
LX6TCAP9571012221

4

110,00 109,00 219,00

T O T A L   : 276,00 240,00 516,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 276,00 240,00 516,00

T O T A L  (LEI  RON) : 276,00 240,00 516,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  IOANA-VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  2235861
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 56 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 460347 , C.I.F.**) 2850718297313 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 307 ; CC: 1997; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 3060166; Nr.:V
F33ERHYB83181644; Serie sasiu: VF3
3ERHYB83181644

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  IONUT-CIPRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1671901
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 33 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 707966 , C.I.F.**) 1890514471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ZAFIRA ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Seria: -; Nr.:W0L0TG
F7522076887; Serie sasiu: W0L0TGF7
522076887

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  MARIN CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  118192
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAI EMINESCU , nr. 4

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/039050 , C.I.F.**) 1850515471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAI EMINESCU Rang: IV, Zona: 
B, Suprafata Totala: 159; Suprafete: , 
liber:159,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14035
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.400; Suprafete: , arabil:14.4
00,00 mp

1

715,00 450,00 1.165,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

116,00 218,00 334,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 831,00 668,00 1.499,00

T O T A L  (LEI  RON) : 831,00 668,00 1.499,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  14306
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

1

386,00 258,00 644,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

64,00 126,00 190,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 450,00 384,00 834,00

T O T A L  (LEI  RON) : 450,00 384,00 834,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  MIHAI-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  15573
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.955; Suprafete: , arabil:9.955,
00 mp

1

94,00 13,00 107,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 13,00 107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  11843
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 
mp), Suprafata Totala: 21; An anexa:2
006

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION  ROMEO-CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  13473
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BĂLTENI , str. HARABOC , nr. 78 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 466463 , C.I.F.**) 1530830400600 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. HARABOC, nr. 78 Rang: 
V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:60,0
0 mp (sup. utila:  42,86 mp), Suprafata 
Totala: 60; An anexa:1995

1

30,00 11,00 41,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 11,00 41,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi / 08.10.20182 /TRANSFER

7.886,00 0,00 7.886,00

Alte amenzi PMSX 0402282 / 06.08.20
21

3 0402282/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 8.466,00 0,00 8.466,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8.496,00 11,00 8.507,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ION CONSTANTINA;TICU STEFANA, (TICU IOANA)POPA TINCUTA, TICU VICTOR SI TICU AURICA, 
TICU ELENA SI (TICU MARIN)TICU ADELA,TICU LAURA ROZA,ARDEAN MARIANA 

Nr. de rol nominal unic:  13434
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 19.180; Suprafete: , arabil:19.1
80,00 mp

1

511,00 194,00 705,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 511,00 194,00 705,00

T O T A L  (LEI  RON) : 511,00 194,00 705,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ION D. IOAN:ION D.FLOREA :ION ELENA:AURELIAN(DUMITRU)TEODORA:DIMA CRISTIAN:DIMA 
DANIELA MARIANA:VIRTEJANU(DIMA)MARIA 

Nr. de rol nominal unic:  1845713
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 847/
27, Tarla: 202, Suprafata Totala: 8.600; 
Suprafete: , arabil:8.600,00 mp

1

360,00 180,00 540,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 939/
4/12, Tarla: 199, Suprafata Totala: 2.96
3; Suprafete: , arabil:2.963,00 mp

2

123,00 62,00 185,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 932/
6, Tarla: 196, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

3

211,00 105,00 316,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 694,00 347,00 1.041,00

T O T A L  (LEI  RON) : 694,00 347,00 1.041,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION GEORGETA ;  , AVRAMESCU ECATERINA ALINA, KOVACS ECATERINA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13213
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUZĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna RIMNICU SARAT , satul/sectorul RIMNICU SARAT , str. 

MIHAI EMINESCU , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XZ/200842 , C.I.F.**) 2591003104967 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 391; Suprafete: , arabil:391,46 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION GEORGIANA;  ION MIHAI-DANIEL-1880614471358
Nr. de rol nominal unic:  11153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 330 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2940204471337 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 330, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3569, Anexe lemn fara inst.:35,00 mp (
sup. utila:  25,00 mp), Suprafata Totala: 
35; An anexa:1950

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 330, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
3569, Cl. beton fara inst.:153,00 mp (s
up. utila:  109,29 mp), Suprafata Totala: 
153; An ct.:1950

2

77,00 5,00 82,00

T O T A L  Cladiri : 79,00 5,00 84,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 330 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3569, Parcela: 2405,2
406,2407, Tarla: 59, Suprafata Totala: 
1.428; Suprafete: , vii:1.428,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 330 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3569, Parcela: 2405,2
406,2407, Tarla: 59, Suprafata Totala: 
881; Suprafete: , liber:693,00 mp, 
ocupat:188,00 mp

4

57,00 3,00 60,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 3,00 66,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 281,00 14,00 295,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION GHE.  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14113
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.050; Suprafete: , 
arabil:1.050,00 mp

1

45,00 18,00 63,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 18,00 63,00

T O T A L  (LEI  RON) : 45,00 18,00 63,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION MARIA ;  ION STANICA, CNP 1710603214666
Nr. de rol nominal unic:  10335
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SCOLII , nr. 4 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2691126470031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 4 Rang: IV, Zona: B, Cl
. lemn fara inst.:21,60 mp (sup. utila:  
15,43 mp), Suprafata Totala: 22; An 
ct.:2006

1

5,00 27,00 32,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 4 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

2

0,00 49,00 49,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 76,00 81,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 4 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
liber:228,40 mp, ocupat:21,60 mp

3

16,00 114,00 130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 4 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

0,00 215,00 215,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 329,00 345,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

291,00 629,00 920,00

T O T A L  Alte Taxe : 291,00 629,00 920,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 1.034,00 1.346,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION MARINELA STEFANIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359346
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SCOLII , nr. 2 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730508470037 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 3 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 4392-4393, 
Tarla: 101, Suprafata Totala: 645; 
Suprafete: , arabil:645,00 mp

1

54,00 30,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 30,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 54,00 30,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION MIHAI DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2231897
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 330 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/462542 , C.I.F.**) 1880614471358 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 20034883; Nr.:WOLO
TGF4815247932; Serie sasiu: 
WOLOTGF4815247932

1

127,00 15,00 142,00

T O T A L   : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 127,00 15,00 142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION MIHAI LAURENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  15798
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION MOISE 
Nr. de rol nominal unic:  14348
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670330230911 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

1

56,00 2,00 58,00

T O T A L  Alte Taxe : 56,00 2,00 58,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 2,00 58,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ION STEFANA-DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  10851
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 36 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2350323400563 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:51,70 mp (sup. utila:  36,93 
mp), Suprafata Totala: 52; An anexa:2
006

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:87,00 mp (sup. utila:  62,14 mp), 
Suprafata Totala: 87; An ct.:2006

2

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 mp), 
Suprafata Totala: 20; An ct.:2006

3

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 40,00 3,00 43,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.322; Suprafete: , arabil:2.322,
00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 627; Suprafete: , vii:627,00 mp

5

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 252; Suprafete: , arabil:252,00 
mp

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 766; Suprafete: , liber:607,30 
mp, ocupat:158,70 mp

7

49,00 3,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 3,00 62,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 266,00 14,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONEL  DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  2228206
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  190 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 50; Masa
1600; CP:; Seria: 070679299; Nr.:0706
79299; Serie sasiu: 070679299

1

59,00 23,00 82,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 08042126; Nr.:
08042126; Serie sasiu: 08042126

2

59,00 23,00 82,00

T O T A L   : 118,00 46,00 164,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 118,00 46,00 164,00

T O T A L  (LEI  RON) : 118,00 46,00 164,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONEL  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12881
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  190 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:3,00 mp (sup. 
utila:  2,14 mp), Suprafata Totala: 3; An 
anexa:2006

1

8,00 5,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,80 mp (sup. utila:  22
,00 mp), Suprafata Totala: 31; An ct.:2
006

2

44,00 20,00 64,00

T O T A L  Cladiri : 52,00 25,00 77,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 474; Suprafete: , vii:4
74,00 mp

3

44,00 26,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 153; Suprafete: , 
arabil:153,00 mp

4

7,00 4,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 374; Suprafete: , liber:340,20 
mp, ocupat:33,80 mp

5

162,00 79,00 241,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 213,00 109,00 322,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

936,00 377,00 1.313,00

T O T A L  Alte Taxe : 936,00 377,00 1.313,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.201,00 511,00 1.712,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  14586
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1800102090024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 164; Suprafete: , arabil:163,50 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 920; Suprafete: , arabil:920,34 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  AUREL-MIHAIL ; IONESCU VIRGINICA,2820107471339
Nr. de rol nominal unic:  10952
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 472 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 667248 , C.I.F.**) 1791108471024 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57045, Cl. beton fara 
inst.:105,00 mp (sup. utila:  75,00 mp), 
Suprafata Totala: 105; An ct.:1973

1

68,00 4,00 72,00

T O T A L  Cladiri : 68,00 4,00 72,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57045, Parcela: 1676;
1677;1678;1671/1, Tarla: 47, Suprafata 
Totala: 327; Suprafete: , arabil:327,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57045, Parcela: 1676;
1677;1678;1671/1, Tarla: 47, Suprafata 
Totala: 388; Suprafete: , liber:283,00 
mp, ocupat:105,00 mp

3

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 470 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57092, Parcela: 1671/
1, Tarla: 47, Suprafata Totala: 223; 
Suprafete: , vii:223,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,

5
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00 mp
3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 2,00 32,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 1493; Masa: 
1600; CP:; Seria: 3175060; Nr.:317506
0; Serie sasiu: 3175060

6

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SUZUKI VITARA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 7567850; Nr.:T
SMLYD81S00194056; Serie sasiu: 
TSMLYD81S00194056

7

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN JETTA ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: A64054; 
Nr.:WVWZZZ1KZ9M175120; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ9M175120

8

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 328,00 20,00 348,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 328,00 20,00 348,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 537,00 31,00 568,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  CONSTANTIN ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1764628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 288 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 198415 , C.I.F.**) 1850723471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1199; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:WOLOSBF08X4201304; Serie 
sasiu: WOLOSBF08X4201304

1

96,00 15,00 111,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA YAMAHA ; 
CC: 600; Masa: 1600; CP:; Seria: 
073569; Nr.:JYARJ074000030261; 
Serie sasiu: JYARJ074000030261

2

24,00 1,00 25,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A3 ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 815043; Nr.:WAUZZZ
8P46A068725; Serie sasiu: WAUZZZ8
P46A068725

3

468,00 84,00 552,00

T O T A L   : 588,00 100,00 688,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 588,00 100,00 688,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0106671 / 12
.01.2017

4 PIFX/0106671/

325,00 0,00 325,00

Amenzi de circulatie PIFX/0066875 / 09
.02.2016

5 PIFX/0066875/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 575,00 0,00 575,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.163,00 100,00 1.263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10959
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 288 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 269566 , C.I.F.**) 1260621400462 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. --, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,00 
mp), Suprafata Totala: 42; An anexa:2
006

1

0,00 1,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. --, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:168,00 mp (sup. utila:  120,00 
mp), Suprafata Totala: 168; An ct.:200
6

2

0,00 19,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 20,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 524; Suprafete: , 
liber:314,00 mp, ocupat:210,00 mp

3

22,00 18,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 18,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.369; Suprafete: , arabil:2.369,
00 mp

4

12,00 7,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 7,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 66,00 205,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi ISO/ NR INREG 40564/01.0
4.2021 9001 / 15.04.2021

6 9001/PV

860,00 0,00 860,00

T O T A L  Alte Taxe : 999,00 66,00 1.065,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.033,00 111,00 1.144,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10746
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14329
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.393; Suprafete: , 
arabil:2.393,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU ADINA-ELENA CNP 2821026420045;  IONESCU DANIEL-GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14357
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. RIPICENI , nr. 68 , 

bl.  6 , sc.  1 , et.  3 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/955936 , C.I.F.**) 1781030424528 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 1296, Parcela: 29/9/1, Tarla: 2, 
Suprafata Totala: 852; Suprafete: , 
arabil:851,73 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU AURELIU:IONESCU RUTH-IUDITH 
Nr. de rol nominal unic:  15041
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LT.SACHELARIE 

VISARION , nr.  4 , bl.  112A , sc.  B , et.  6 , ap.  77
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/759640 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1719/2:53853, 
Locuinta subsol/mansarda:33,58 mp (s
up. utila:  23,99 mp), Suprafata Totala: 
34; An anexa:2009

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1719/2:CF53853, Cl. 
beton fara inst.:76,00 mp (sup. utila:  
54,29 mp), Suprafata Totala: 76; An 
ct.:2009

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1719/2:53853, Anexe 
beton fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  
10,71 mp), Suprafata Totala: 15; An 
anexa:2009

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 0,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 0,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU BUCUR;  THEOHARI GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  14659
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57575, Parcela: 613/2, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 1.559; Suprafete: , 
arabil:1.559,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57630, Parcela: 654/1, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 3.284; Suprafete: , 
arabil:3.284,00 mp

2

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONESCU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10765
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. SG.MAJ.VASILE 

TOPLICEANU , nr.  3 , bl.  P66 , sc.  1 , et.  8 , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/686180 , C.I.F.**) 2750401450036 , tel./fax 

0722,32,77,82 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 162, 
Parcela: 567/164, Tarla: 140, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONICA  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1836145
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2870919471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1997; Masa
2000; CP:; Seria: 4002245; Nr.:VF36ER
HRJ21550192; Serie sasiu: VF36ERHR
J21550192

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONICA IOANA:  IONICA IONEL CNP 1821013297335
Nr. de rol nominal unic:  12558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CAMINULUI , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/851101 , C.I.F.**) 2870919471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 9 Rang: V
, Zona: B, Nr.Cad: 55749, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:1963

1

18,00 4,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 4,00 22,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 9 Rang: V
, Zona: B, Nr.Cad: 55749, Parcela: 
1310,1311, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
406; Suprafete: , arabil:406,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 9 Rang: V
, Zona: B, Nr.Cad: 55749, Parcela:  
1310,1311, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
252; Suprafete: , liber:212,00 mp, 
ocupat:40,00 mp

3

29,00 6,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 6,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

414,00 157,00 571,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie 0106640 / 01.02.2
017

5 0106640/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.719,00 157,00 1.876,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.769,00 167,00 1.936,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONICA JENI-CRISTINA CNP 2800124460117:  UNCHESELU CIPRIAN-VIOREL CNP 1781015461516
Nr. de rol nominal unic:  15421
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. Nerva Traian , nr. 

7 , bl.  M66 , sc.  1 , et.  6 , ap.  21
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/978550 , C.I.F.**) 2800124460117 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 53369, Cl. beton fara 
inst.:70,00 mp (sup. utila:  50,00 mp), 
Suprafata Totala: 70; An ct.:2013

1

50,00 5,00 55,00

T O T A L  Cladiri : 50,00 5,00 55,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 28 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 53369, Suprafata 
Totala: 640; Suprafete: , liber:570,00 
mp, ocupat:70,00 mp

2

41,00 4,00 45,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 4,00 45,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 8052 / 
31.12.2012

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 14,00 216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONICA VIRGIL 
Nr. de rol nominal unic:  1658078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 6227 / 
31.12.2012

1

328,00 34,00 362,00

T O T A L  Alte Taxe : 328,00 34,00 362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 328,00 34,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1784829
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  35 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1960210460070 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU YAMAHA ; CC: 
49; Masa: ; CP:; Seria: 527146; Nr.:VG
5SA144000153293; Serie sasiu: VG5S
A144000153293

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L   : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12504
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  19 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:72,70 mp (sup. utila:  
51,93 mp), Suprafata Totala: 73; An 
ct.:2006

1

276,00 80,00 356,00

T O T A L  Cladiri : 276,00 80,00 356,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 807; Suprafete: , 
arabil:807,00 mp

2

44,00 18,00 62,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 363; Suprafete: , liber:290,30 
mp, ocupat:72,70 mp

3

130,00 37,00 167,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

109,00 255,00 364,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 283,00 310,00 593,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

179,00 492,00 671,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

589,00 159,00 748,00

T O T A L  Alte Taxe : 768,00 651,00 1.419,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.327,00 1.041,00 2.368,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14267
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 543 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/267800 , C.I.F.**) 1460703400543 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
liber:400,00 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DANIEL STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  2600337
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

34 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 316312 , C.I.F.**) 1850728155205 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1198; 
Masa: 1600; CP:; Nr.:TMBPW26Y36448
0784; Serie sasiu: TMBPW26Y364480
784

1

194,00 53,00 247,00

T O T A L   : 194,00 53,00 247,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 194,00 53,00 247,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0294790 / 02.09.20212 0294790/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 53,00 497,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DORU-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3620817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 

GAROAFELOR , nr.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770905470018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56546(NR CADASTRAL VECHI 694/2), 
Suprafata Totala: 1.290; Suprafete: , 
arabil:1.290,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  10151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 31 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 31, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:15,60 mp (sup. utila:  11,14 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 31, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:28,60 mp (sup. utila:  20,43 mp), 
Suprafata Totala: 29; An ct.:2006

2

25,00 6,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 29,00 6,00 35,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 564; Suprafete: , vii:564,00 mp

3

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 132; Suprafete: , arabil:132,00 
mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 31 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 418; Suprafete: , 
liber:373,80 mp, ocupat:44,20 mp

5

103,00 29,00 132,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 115,00 31,00 146,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

421,00 107,00 528,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 107,00 528,00

T O T A L  (LEI  RON) : 565,00 144,00 709,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DUMITRA-MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  2221755
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 43 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730311470036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X3 ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 75477645; Nr.:WBA
WY31060L602562; Serie sasiu: 
WBAWY31060L602562

1

401,00 35,00 436,00

T O T A L   : 401,00 35,00 436,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 401,00 35,00 436,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 35,00 436,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12140
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PADES - REMORCA ; CC: 
1297; Masa: 1; CP:; Seria: 1949; Nr.:19
49; Serie sasiu: 1949

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13984
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 150 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 134979 , C.I.F.**) 1580331400542 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Anexe beton fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An anexa:2006

1

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

2

11,00 2,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 2,00 13,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA CARAVAN ; 
CC: 1686; Masa: 2000; CP:; Seria: 
0042399; Nr.:W0L0TGF35Y2240155; 
Serie sasiu: W0L0TGF35Y2240155

3

351,00 40,00 391,00

T O T A L   : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 351,00 40,00 391,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 595,00 67,00 662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  ELENA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  10276
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:8,00 mp (sup. utila:  5,71 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:3
3,60 mp (sup. utila:  24,00 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2006

2

16,00 2,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 2,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 2039, Tarla
: 63, Suprafata Totala: 511; Suprafete: 
, arabil:511,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 4 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 2038, Tarla
: 63, Suprafata Totala: 360; Suprafete: 
, liber:318,40 mp, ocupat:41,60 mp

4

45,00 6,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 6,00 53,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 283,00 31,00 314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  ELISABETA 
Nr. de rol nominal unic:  10653
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.300; Suprafete: , arabil:5.300,
00 mp

1

285,00 191,00 476,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

45,00 87,00 132,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 330,00 278,00 608,00

T O T A L  (LEI  RON) : 330,00 278,00 608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  EMIL 
Nr. de rol nominal unic:  2009341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 43 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1700401470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VW PHAETON ; CC: 2967; 
Masa: 3000; CP:; Seria: 007449; Nr.:W
VWZZZ3DZB8001365; Serie sasiu: 
WVWZZZ3DZB8001365

1

2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L   : 2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.460,00 148,00 2.608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  13259
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. 

NICOLAE , nr.  1 , bl.  - , sc.  -- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 455515 , C.I.F.**) 1510122400625 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SF. NICOLAE, 
nr. 1, bl. -, sc. --, et. 0, ap. 0 Rang: V, 
Zona: A, Anexe lemn fara inst.:10,50 
mp (sup. utila:  7,50 mp), Suprafata 
Totala: 11; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SF. NICOLAE, 
nr. 1, bl. -, sc. --, et. 0, ap. 0 Rang: V, 
Zona: A, Cl. lemn fara inst.:110,25 mp (
sup. utila:  78,75 mp), Suprafata Totala: 
110; An ct.:2006

2

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 2,00 29,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 317; Suprafete: , 
arabil:317,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SF. NICOLAE, 
nr. 1 Rang: V, Zona: A, Suprafata 
Totala: 483; Suprafete: , liber:362,25 
mp, ocupat:120,75 mp

4

31,00 3,00 34,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 3,00 35,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00
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T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 10,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  13995
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.819; Suprafete: , arabil:7.819,
00 mp

1

389,00 254,00 643,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

62,00 121,00 183,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 451,00 375,00 826,00

T O T A L  (LEI  RON) : 451,00 375,00 826,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  12500
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PRAVAT , nr. 10 , 

bl.  P6 , sc.  8 , et.  4 , ap.  160
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK 425460 , C.I.F.**) 1710929421518 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF.IONITA ION, nr. 13 Rang: IV
Zona: B, Nr.Cad: 56930, Cl. lemn fara 
inst.:41,00 mp (sup. utila:  29,29 mp), 
Suprafata Totala: 41; An ct.:1945; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 13 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56930, 
Parcela: 778,779,780, Tarla: 17, 
Suprafata Totala: 849; Suprafete: , 
arabil:849,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 13 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56930, 
Parcela: 778,779,780, Tarla: 17, 
Suprafata Totala: 180; Suprafete: , 
liber:139,00 mp, ocupat:41,00 mp

3

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 6,00 131,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  GEORGIANA-EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  1831162
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 43 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 433533 , C.I.F.**) 2960726460021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1289
/2, Parcela: 3452;3453;3454, Tarla: 82, 
Suprafata Totala: 215; Suprafete: , 
arabil:215,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56937, Parcela: 553/2/25/1, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 2.800; Suprafete: , 
arabil:2.800,00 mp

2

21,00 4,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56898, Parcela: 553/7, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 2.112; Suprafete: , 
arabil:2.112,00 mp

3

16,00 3,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56879, Parcela: 553/8, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 2.192; Suprafete: , 
arabil:2.192,00 mp

4

15,00 2,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55694, Parcela: 553/2/26, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 8.000; Suprafete: , 
arabil:8.000,00 mp

5

61,00 11,00 72,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 116,00 20,00 136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 116,00 20,00 136,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  321417
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. 0 , sc. 

0 , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BG 589241 , C.I.F.**) 1341216400475 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0, bl. 0, sc. 0 Rang: 
V, Zona: B, Suprafata Totala: 6.700; 
Suprafete: , arabil:6.700,00 mp

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  GHEORGHE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11899
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 37 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:22,33 mp (sup. utila:  15,95 
mp), Suprafata Totala: 22; An anexa:2
006

1

18,00 12,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:81,60 mp (sup. utila:  58,29 mp), 
Suprafata Totala: 82; An ct.:2006

2

157,00 105,00 262,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:29.07.2
011

3

0,00 12,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 175,00 129,00 304,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.411; Suprafete: , arabil:2.411,
00 mp

4

87,00 60,00 147,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 545; Suprafete: , liber:441,07 
mp, ocupat:103,93 mp

5

259,00 191,00 450,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 

6
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Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:29.07.2011

72,00 162,00 234,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 418,00 413,00 831,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.803; Suprafete: , arabil:10.8
03,00 mp

7

537,00 415,00 952,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:29.07.2011

8

124,00 275,00 399,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 661,00 690,00 1.351,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

829,00 539,00 1.368,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

0,00 101,00 101,00

T O T A L  Alte Taxe : 829,00 640,00 1.469,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.083,00 1.872,00 3.955,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14015
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 30 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DH 494221 , C.I.F.**) 2380301401071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 602/
40, Tarla: 147, Suprafata Totala: 6.100; 
Suprafete: , arabil:6.100,00 mp

1

31,00 3,00 34,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 31,00 3,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31,00 3,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2881818
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 9 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX 575465 , C.I.F.**) 1791213410251 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. FERMEI, nr. 9 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 57381, Parcela: 1171, 
Tarla: 29, Suprafata Totala: 2.032; 
Suprafete: , arabil:2.032,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  LUXITA 
Nr. de rol nominal unic:  1669280
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 36 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2631022400643 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OINGOI ; CC: 199; Masa: 
1600; CP:; Seria: -; Nr.:LAEMM14007B
970208; Serie sasiu: LAEMM14007B97
0208

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  NICOLAE VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  10429
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 160719 , C.I.F.**) 1640621400197 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56088-C5, Anexe beton fara 
inst.:88,00 mp (sup. utila:  62,86 mp), 
Suprafata Totala: 88; An anexa:1947

1

25,00 3,00 28,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56088-C1, Cl. beton fara inst.:76,
00 mp (sup. utila:  54,29 mp), 
Suprafata Totala: 76; An ct.:2000

2

106,00 11,00 117,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56088-C1, Cl. beton fara inst.:76,
00 mp (sup. utila:  54,29 mp), 
Suprafata Totala: 76; An ct.:2000

3

106,00 11,00 117,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56088-C1, Anexe lemn fara inst.:
61,00 mp (sup. utila:  43,57 mp), 
Suprafata Totala: 61; An anexa:1947

4

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.

5
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Cad: 56088-C2, Cl. lemn fara inst.:114,
00 mp (sup. utila:  81,43 mp), 
Suprafata Totala: 114; An ct.:1947

37,00 4,00 41,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.
Cad: 56088-C4, Anexe lemn fara inst.:
105,00 mp (sup. utila:  75,00 mp), 
Suprafata Totala: 105; An anexa:2000

6

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 299,00 31,00 330,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 56088, Parcela: 
3652;3653;3654;3655;3656;3657, Tarla
: 86, Suprafata Totala: 501; Suprafete: 
, arabil:501,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 56088, Parcela: 
3652;3653;3654;3655;3656;3657, Tarla
: 86, Suprafata Totala: 159; Suprafete: 
, arabil:159,00 mp

8

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 34 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 3652;3653;3654;
3655;3656;3657, Tarla: 86, Suprafata 
Totala: 1.030; Suprafete: , liber:586,00 
mp, ocupat:444,00 mp

9

130,00 15,00 145,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VIILOR, nr. 75 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 56767, Parcela: 553/1/3, Tarla: 
138, Suprafata Totala: 2.421; 
Suprafete: , arabil:2.421,00 mp

10

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 146,00 16,00 162,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.000; Suprafete: , 
arabil:4.000,34 mp

11

39,00 5,00 44,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 39,00 5,00 44,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN CADDY 
LIFE ; CC: 1984; Masa: 2000; CP:; Seria
: 032077; Nr.:WV2ZZZ2KZ9X084074; 
Serie sasiu: WV2ZZZ2KZ9X084074

12

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 957,00 92,00 1.049,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  4127363
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PRAVAT , nr. 10 , 

bl.  P6 , sc.  8 , et.  4 , ap.  160
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 958762 , C.I.F.**) 2760831423012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF.IONITA ION, nr. 13 Rang: IV
Zona: B, Nr.Cad: 56930, Cl. lemn fara 
inst.:41,00 mp (sup. utila:  29,29 mp), 
Suprafata Totala: 41; An ct.:1945; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 13 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56930, 
Parcela: 778,779,780, Tarla: 17, 
Suprafata Totala: 180; Suprafete: , 
liber:139,00 mp, ocupat:41,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 13 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56930, 
Parcela: 778,779,780, Tarla: 17, 
Suprafata Totala: 849; Suprafete: , 
arabil:849,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  2021635
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  70 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 606583 , C.I.F.**) 1690315470021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1686; 
Masa: 1600; CP:; Seria: fara serie; Nr.:
W0L0AHL4878099819; Serie sasiu: W
0L0AHL4878099819

1

81,00 5,00 86,00

T O T A L   : 81,00 5,00 86,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 81,00 5,00 86,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 5,00 86,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  STEFAN-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 295/7/1, Tarla: 60, Suprafata 
Totala: 6.910; Suprafete: , arabil:6.910,
00 mp

1

176,00 48,00 224,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/28/1, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

2

53,00 15,00 68,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 229,00 63,00 292,00

T O T A L  (LEI  RON) : 229,00 63,00 292,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA  STELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.838; Suprafete: , 
arabil:2.838,00 mp

1

94,00 35,00 129,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 94,00 35,00 129,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 35,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA ANA 
Nr. de rol nominal unic:  14674
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA CONSTANTINA-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  15029
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  - - , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.000; Suprafete: , arabil:12.0
00,00 mp

1

598,00 375,00 973,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

2

497,00 312,00 809,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

85,00 146,00 231,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.180,00 833,00 2.013,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.180,00 833,00 2.013,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: IONITA CORNEL DEFUNCT-proprietar la terenul intravilan : IONITA LUXITA CNP 2631022400643:IONIT
A RELU CNP 1830215471347:  BABA CAMELIA CNP 2841130471351 - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  12404
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 36 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560409400705 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 36 Rang: IV, Zona: 
C, Anexe beton fara inst.:6,00 mp (sup
. utila:  4,29 mp), Suprafata Totala: 6; 
An anexa:1990

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 36 Rang: IV, Zona: 
C, Anexe beton fara inst.:30,82 mp (su
p. utila:  22,01 mp), Suprafata Totala: 
31; An anexa:1990

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 36 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. beton fara inst.:80,00 mp (sup. 
utila:  57,14 mp), Suprafata Totala: 80; 
An ct.:1990

3

49,00 3,00 52,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 36 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 673, Tarla: 14, Suprafata 
Totala: 381; Suprafete: , arabil:381,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 36 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 674, Tarla: 14, Suprafata 
Totala: 461; Suprafete: , liber:344,18 

5
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mp, ocupat:116,82 mp
22,00 2,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 2,00 25,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 3501633; Nr.:
3501633; Serie sasiu: 3501633

6

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 197,00 11,00 208,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA DANIELA;  IONITA NICOLAE CATALIN CNP - 1720405470019
Nr. de rol nominal unic:  11037
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  35 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 235002 , C.I.F.**) 2701117470023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
35 Rang: IV, Zona: B, Locuinta subsol/
mansarda:167,00 mp (sup. utila:  119,2
9 mp), Suprafata Totala: 167; An 
anexa:2000

1

74,00 9,00 83,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:167,00 mp (sup. utila:  119,29 mp), 
Suprafata Totala: 167; An ct.:2000

2

59,00 7,00 66,00

T O T A L  Cladiri : 133,00 16,00 149,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
35 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
806; Suprafete: , liber:662,00 mp, 
ocupat:144,10 mp

3

26,00 3,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 3,00 29,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

72,00 5,00 77,00

T O T A L  Alte Taxe : 72,00 5,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 231,00 24,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA DUMITRA;  DUMITRU RADA; NICOLAE ION;PRIHODA FLOAREA; NICOLAE LAZAR 
Nr. de rol nominal unic:  14402
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.800; Suprafete: , arabil:9.800,
00 mp

1

487,00 314,00 801,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

78,00 153,00 231,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 565,00 467,00 1.032,00

T O T A L  (LEI  RON) : 565,00 467,00 1.032,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA ELENA;  SPALATELU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14414
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.157; Suprafete: , arabil:4.157,
00 mp

1

76,00 15,00 91,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.700; Suprafete: , arabil:4.700,
00 mp

2

86,00 18,00 104,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 162,00 33,00 195,00

T O T A L  (LEI  RON) : 162,00 33,00 195,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA FLOAREA; VALEANU MARIANA( TINCA ELENA);  IONESCU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14263
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 790; Suprafete: , 
arabil:790,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1608661
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 718 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750514471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: POP INDUSTRY REPO ; CC
0; Masa: 1; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr
:UUPRPP30E0S010784; Serie sasiu: 
UUPRPP30E0S010784

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA FLORIN;  IONITA MARIA-1/2 din constructii 
Nr. de rol nominal unic:  12494
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF.IONITA ION , nr. 

3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 682902 , C.I.F.**) 1710929421518 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Cl. beton inst.:54,85 
mp (sup. utila:  39,18 mp), Suprafata 
Totala: 55; An ct.:2006

1

62,00 4,00 66,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Cl. beton inst.:54,85 
mp (sup. utila:  39,18 mp), Suprafata 
Totala: 55; An ct.:2006

2

62,00 4,00 66,00

T O T A L  Cladiri : 124,00 8,00 132,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 795; Suprafete: , liber:740,15 
mp, ocupat:54,85 mp

3

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 3,00 54,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 286,00 16,00 302,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA GEORGETA;  ALECU IOANA ; ENE STANA 
Nr. de rol nominal unic:  10415
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 467 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2661220230933 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 467 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn inst.:56,39 mp (sup. 
utila:  40,28 mp), Suprafata Totala: 56; 
An ct.:2006

1

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 20,00 2,00 22,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 447; Suprafete: , arabil:447,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 467 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 593; 
Suprafete: , liber:536,61 mp, ocupat:56
,39 mp

3

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 3,00 42,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 10,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA GHE. LINA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  15409
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BN 147853 , C.I.F.**) 1290601400642 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 267; Suprafete: , 
liber:267,00 mp

1

142,00 62,00 204,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 142,00 62,00 204,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

2

96,00 41,00 137,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 12.133; Suprafete: , 
arabil:12.133,00 mp

3

464,00 195,00 659,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 560,00 236,00 796,00

T O T A L  (LEI  RON) : 702,00 298,00 1.000,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: IONITA LUXITA CNP 2631022400643:IONITA RELU CNP 1830215471347:BABA CAMELIA CNP 
2841130471351:   IONITA FELICIA 

Nr. de rol nominal unic:  14686
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560409400705 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 640/
43, Tarla: 154, Suprafata Totala: 6.000; 
Suprafete: , arabil:6.000,00 mp

1

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 29,00 3,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 3,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA MARIA;  ILIE STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  14087
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.060; Suprafete: , arabil:2.060,
00 mp

1

99,00 53,00 152,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

7,00 15,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 106,00 68,00 174,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.892; Suprafete: , arabil:11.89
2,00 mp

3

638,00 408,00 1.046,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

4

101,00 191,00 292,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 739,00 599,00 1.338,00

T O T A L  (LEI  RON) : 845,00 667,00 1.512,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA STEFAN;  RADU ANGHELINA 
Nr. de rol nominal unic:  14347
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.804; Suprafete: , 
arabil:1.804,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.410; Suprafete: , 
arabil:2.410,00 mp

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.083; Suprafete: , 
arabil:4.083,00 mp

3

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 36,00 3,00 39,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IONITA TIBERIU RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  1578478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 30 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/345242 , C.I.F.**) 1890112471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN JETTA ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 439717; 
Nr.:WVWZZZ1KZ6M643023; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ6M643023

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  1671821
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POIENARII BURCHII , satul/sectorul OLOGENI , str. - , 

nr.  119 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 608093 , C.I.F.**) 2580620293215 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/17, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 2.730; Suprafete: , arabil:2.730,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  2023592
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  123 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670710470016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: C132936; Nr.:VF1B53
20512370065; Serie sasiu: VF1B5320
512370065

1

666,00 520,00 1.186,00

T O T A L   : 666,00 520,00 1.186,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 666,00 520,00 1.186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 666,00 520,00 1.186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  10685
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MATIZ ; CC: 796; Masa: 
1600; CP:; Seria: 002347796; Nr.:0023
47796; Serie sasiu: 002347796

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  DIANA-MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  4032602
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  123 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 373743 , C.I.F.**) 2910919420013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA GTC ; CC: 
1686; Masa: 1600; CP:; Seria: 
01540058; Nr.:W0L0AHL0875028045; 
Serie sasiu: W0L0AHL0875028045

1

81,00 5,00 86,00

T O T A L   : 81,00 5,00 86,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 81,00 5,00 86,00

T O T A L  (LEI  RON) : 81,00 5,00 86,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:31,50 mp (sup. utila:  22
,50 mp), Suprafata Totala: 32; An ct.:2
006

1

60,00 27,00 87,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

26,00 72,00 98,00

T O T A L  Cladiri : 86,00 99,00 185,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

58,00 166,00 224,00

T O T A L  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 144,00 265,00 409,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  EUGEN 
Nr. de rol nominal unic:  2873167
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  88 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 554717 , C.I.F.**) 1950826471931 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO CIELO ; CC: 1498
Masa: 1600; CP:; Seria: 364765; Nr.:KL
ATA19Y1TD001899; Serie sasiu: 
KLATA19Y1TD001899

1

258,00 54,00 312,00

T O T A L   : 258,00 54,00 312,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 258,00 54,00 312,00

T O T A L  (LEI  RON) : 258,00 54,00 312,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE  STELIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12809
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INV. GHEORGHE 

PETRE , nr.  88 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2610512400421 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21
,43 mp), Suprafata Totala: 30; An ct.:2
006

2

14,00 2,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 288; Suprafete: , liber:243,00 
mp, ocupat:45,00 mp

3

37,00 5,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 168; Suprafete: , vii:1
68,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 321; Suprafete: , 
arabil:321,00 mp

5

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.010; Suprafete: , 
arabil:1.010,00 mp

7

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 59150, Parcela: 301/51, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 3.005; Suprafete: , 
arabil:3.005,00 mp

8

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 6,00 60,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.613; Suprafete: , 
arabil:3.613,00 mp; Data iesire:29.01.2
020

9

16,00 3,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 3,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2015

10

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 359,00 39,00 398,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE LINA 1/4 ;  DOBRICA ANGELA 3/8,; IORDACHE STEFAN 3/8
Nr. de rol nominal unic:  10493
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  123 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 256; Suprafete: , arabil:255,87 
mp

1

2,00 16,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
0 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
850; Suprafete: , liber:850,00 mp

2

123,00 209,00 332,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 125,00 225,00 350,00

T O T A L  (LEI  RON) : 125,00 225,00 350,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDACHE MARIA CNP 2570507400991:IONITA ANGELA CNP 2610718400407
Nr. de rol nominal unic:  10355
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

23 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086582 , C.I.F.**) 2610718400407 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 23, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 23, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:44,40 mp (sup. utila:  31
,71 mp), Suprafata Totala: 44; An ct.:2
006

2

30,00 5,00 35,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 5,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 23 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 3712,3713, Tarla: 
89, Suprafata Totala: 532; Suprafete: , 
arabil:532,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 23 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 3712,3713, Tarla: 
89, Suprafata Totala: 441; Suprafete: , 
liber:381,60 mp, ocupat:59,40 mp

4

80,00 14,00 94,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 83,00 14,00 97,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.700; Suprafete: , arabil:5.700,
00 mp

84,00 15,00 99,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 382; Suprafete: , arabil:382,00 
mp

6

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 89,00 15,00 104,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 525,00 81,00 606,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDAN  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  10363
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. IZVORUL 

CRISULUI , nr.  8 , bl.  2 , sc.  B , et.  4 , ap.  20
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/493352 , C.I.F.**) 1670825470043 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55984
:Act dezmembrare cu Tranzactie nr 
951/10,12,2014, Cl. beton fara inst.:92,
00 mp (sup. utila:  65,71 mp), 
Suprafata Totala: 92; An ct.:2006

1

129,00 15,00 144,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55984 
Act de dezmembrare cu Tranzactie nr 
951/10,12,2014/lotul II, Anexe lemn 
fara inst.:82,00 mp (sup. utila:  58,57 
mp), Suprafata Totala: 82; An anexa:2
006

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 143,00 16,00 159,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 55986 Act de dezmembrare cu 
tranzactie nr 951/10,12,2014 / LOTUL 
IV, Suprafata Totala: 611; Suprafete: , 
arabil:611,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 55984/LOTUL II, Suprafata 
Totala: 535; Suprafete: , liber:361,00 
mp, ocupat:174,00 mp

4

68,00 9,00 77,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 55987:lotul V DRUM DE ACCES
, Suprafata Totala: 292; Suprafete: , 
arabil:292,00 mp

5

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 9,00 83,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JAWA ; CC: 125; Masa: 
1600; CP:; Seria: 952967/4713

6

16,00 2,00 18,00

T O T A L   : 16,00 2,00 18,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 2,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 451,00 50,00 501,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDAN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11385
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 52 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/429887 , C.I.F.**) 1561011400571 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 52, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57554, Anexe lemn fara inst.:52,00 mp 
(sup. utila:  37,14 mp), Suprafata 
Totala: 52; An anexa:1959

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 52, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57554, Cl. lemn fara inst.:63,00 mp (su
p. utila:  45,00 mp), Suprafata Totala: 
63; An ct.:1959

2

19,00 3,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 52, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57554, Anexe lemn fara inst.:17,00 mp 
(sup. utila:  12,14 mp), Suprafata 
Totala: 17; An anexa:1959

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 3,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 52 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57554, Parcela: 4891;
4892;4893, Tarla: 113, Suprafata Totala
: 182; Suprafete: , arabil:182,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 52 Rang: IV, 

5
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Zona: C, Nr.Cad: 57554, Parcela: 4891;
4892;4893, Tarla: 113, Suprafata Totala
: 538; Suprafete: , liber:406,00 mp, 
ocupat:132,00 mp

49,00 6,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 6,00 57,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 296,00 32,00 328,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IORDANESCU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  4359583
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. MOLDOVENI , nr. 

12 , bl.  B12 , sc.  4 , et.  4 , ap.  49
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2550827400653 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IOSEP  MALINA 
Nr. de rol nominal unic:  14622
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. SPATARULUI , nr. 

6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/411307 , C.I.F.**) 2681229423018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.786; Suprafete: , 
arabil:4.786,00 mp

1

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.605; Suprafete: , 
arabil:2.605,00 mp

3

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/2, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 5.610; Suprafete: , arabil:5.610,
00 mp

4

27,00 2,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.882; Suprafete: , 
arabil:3.882,00 mp

5

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 

6
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arabil:5.000,00 mp
24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

7

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.042; Suprafete: , 
arabil:4.042,00 mp

8

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.223; Suprafete: , 
arabil:3.223,00 mp

9

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.037; Suprafete: , 
arabil:2.037,00 mp

10

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 850; Suprafete: , 
arabil:850,00 mp

11

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.676; Suprafete: , 
arabil:1.676,00 mp

12

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

13

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.291; Suprafete: , 
arabil:2.291,00 mp

14

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.270; Suprafete: , 
arabil:3.270,00 mp

15

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.766; Suprafete: , 
arabil:3.766,00 mp

16

18,00 1,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.904; Suprafete: , 
arabil:3.904,00 mp

17

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 

18
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Suprafata Totala: 3.909; Suprafete: , 
arabil:3.909,00 mp

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

19

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

20

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

21

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.800; Suprafete: , 
arabil:7.800,00 mp

22

37,00 2,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

23

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

24

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.077; Suprafete: , 
arabil:3.077,00 mp

25

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.217; Suprafete: , 
arabil:3.217,00 mp

26

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.433; Suprafete: , 
arabil:7.433,00 mp

27

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.448; Suprafete: , 
arabil:3.448,00 mp

28

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.989; Suprafete: , 
arabil:3.989,00 mp

29

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

30
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BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.055; Suprafete: , 
arabil:4.055,00 mp

31

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.462; Suprafete: , 
arabil:2.461,98 mp

32

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.955; Suprafete: , 
arabil:4.955,00 mp

33

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.401; Suprafete: , 
arabil:5.400,89 mp

34

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 650; Suprafete: , 
arabil:650,00 mp

35

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.955; Suprafete: , 
arabil:4.955,00 mp

36

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.930; Suprafete: , 
arabil:3.930,00 mp

37

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.124; Suprafete: , 
arabil:2.124,00 mp

38

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

39

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.900; Suprafete: , 
arabil:3.900,00 mp

40

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 300/36, Tarla: 61, Suprafata 
Totala: 3.521; Suprafete: , arabil:3.521,
00 mp

41

17,00 1,00 18,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 815; Suprafete: , 
arabil:815,00 mp

42

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.550; Suprafete: , 
arabil:7.550,00 mp

43

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.970; Suprafete: , 
arabil:8.970,00 mp

44

43,00 3,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 506; Suprafete: , 
arabil:506,00 mp

45

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 50596, Parcela: 317/1/78, Tarla: 69/1
, Suprafata Totala: 2.519; Suprafete: , 
arabil:2.519,00 mp

46

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/4/19, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 5.100; Suprafete: , arabil:5.100,
00 mp

47

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 894,00 51,00 945,00

T O T A L  (LEI  RON) : 894,00 51,00 945,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IOSEP MALINA 
Nr. de rol nominal unic:  2224674
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. SPATARULUI , nr. 

6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2681229423018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57670, Parcela: 5671,5672,5673,5674,
5675, Tarla: 131, Suprafata Totala: 127
; Suprafete: , arabil:126,50 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57622:Incheiere de intabulare nr 23114 
din 29,01,2019, Parcela: 872/7, Tarla: 
181, Suprafata Totala: 2.907; 
Suprafete: , arabil:2.907,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IOSIF DORINEL 
Nr. de rol nominal unic:  15762
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 731342 , C.I.F.**) 1610220400080 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,14 mp), 
Suprafata Totala: 10; An anexa:2010

1

8,00 5,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp), 
Suprafata Totala: 12; An anexa:2010

2

14,00 6,00 20,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
inst.:63,00 mp (sup. utila:  45,00 mp), 
Suprafata Totala: 63; An anexa:2010

3

67,00 38,00 105,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 49,00 138,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 141; Suprafete: , liber:141,00 
mp

4

74,00 46,00 120,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 46,00 120,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

689,00 330,00 1.019,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 330,00 1.019,00

T O T A L  (LEI  RON) : 852,00 425,00 1.277,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ISAILA MARCEL 
Nr. de rol nominal unic:  3663262
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750815374083 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0103837 / 04
.02.2017

1 PIFX/0103837/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 290,00 0,00 290,00

T O T A L  (LEI  RON) : 290,00 0,00 290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ISPASOIU MARIA;  ISPASOIU GHEORGHE-decedat - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10866
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 524 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2251121400549 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:45,21 mp (sup. utila:  32,29 
mp), Suprafata Totala: 45; An anexa:2
006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:159,36 mp (sup. utila:  113,83 mp), 
Suprafata Totala: 159; An ct.:2006

2

114,00 7,00 121,00

T O T A L  Cladiri : 118,00 7,00 125,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.243; Suprafete: , arabil:2.243,
00 mp

3

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 257; Suprafete: , liber:52,43 mp, 
ocupat:204,57 mp

4

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 3,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 252,00 15,00 267,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ISPAS-PETRESCU MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  4359601
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. Rotasului , nr. 14

, bl.  B4 , sc.  1 , et.  5 , ap.  5151
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2860518284549 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1 Dec 9182/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,70%

2 Dec 9182/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IURES  TUDOR MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  11395
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 144; Suprafete: , arabil:143,84 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.337; Suprafete: , arabil:1.336,
89 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.155; Suprafete: , arabil:1.154,
94 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  12439
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 639 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650104400258 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

104,00 74,00 178,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

49,00 128,00 177,00

T O T A L  Cladiri : 153,00 202,00 355,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 281; Suprafete: , vii:281,00 mp

3

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 537; Suprafete: , arabil:537,00 
mp

4

43,00 27,00 70,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 569; Suprafete: , liber:519,00 
mp, ocupat:50,00 mp

5

296,00 232,00 528,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

201,00 531,00 732,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 551,00 798,00 1.349,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

490,00 1.000,00 1.490,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa PSI persoane fizice FN / 31.12.20
12

8

794,00 325,00 1.119,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local9 /

39,00 70,00 109,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.323,00 1.395,00 2.718,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.027,00 2.395,00 4.422,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12894
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 mp), 
Suprafata Totala: 24; An anexa:2006

1

20,00 11,00 31,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:40
,50 mp (sup. utila:  28,93 mp), 
Suprafata Totala: 41; An ct.:2006

2

80,00 46,00 126,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 3 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 0; 
Data iesire:11.01.2012

3

46,00 127,00 173,00

T O T A L  Cladiri : 146,00 184,00 330,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.559; Suprafete: , 
arabil:1.559,00 mp

4

71,00 37,00 108,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Suprafata Totala: 
481; Suprafete: , liber:416,50 mp, 
ocupat:64,50 mp

5

268,00 181,00 449,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 3 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 0; 
Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

156,00 432,00 588,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 495,00 650,00 1.145,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

1.099,00 1.036,00 2.135,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.099,00 1.036,00 2.135,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.740,00 1.870,00 3.610,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12976
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  64 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1530214400676 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:52,00 mp (sup. utila:  37
,14 mp), Suprafata Totala: 52; An ct.:2
006

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.590; Suprafete: , 
arabil:2.590,00 mp

3

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 435; Suprafete: , liber:373,00 
mp, ocupat:62,00 mp

4

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 4,00 38,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO/TICO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 057081ka1; Nr.
:UU6MF48414DO40806; Serie sasiu: 
UU6MF48414DO40806

5

32,00 3,00 35,00
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T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 190,00 13,00 203,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  FLORINEL EUGEN 
Nr. de rol nominal unic:  13283
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. FRUMUSANI , nr. 

12 , bl.  100 , sc.  1 , et.   , ap.  53
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/602254 , C.I.F.**) 1751211441513 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 417/
8, Parcela: 417/8, Tarla: 99, Suprafata 
Totala: 2.014; Suprafete: , arabil:2.014,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 744/
2, Parcela: 417/8, Tarla: 99, Suprafata 
Totala: 250; Suprafete: , liber:250,00 
mp

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 17,00 1,00 18,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 1,00 18,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12716
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  52 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1591221400235 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3156145
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  56 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 259954 , C.I.F.**) 1851009471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 407 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3028443; Nr.:V
F36D9HZC21487267; Serie sasiu: VF3
6D9HZC21487267

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  14366
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.525; Suprafete: , 
arabil:1.525,00 mp

1

52,00 20,00 72,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 20,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 52,00 20,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN  VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  12144
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 639 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 393588 , C.I.F.**) 2461011400567 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.491; Suprafete: , arabil:3.491,
00 mp

1

176,00 117,00 293,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

27,00 54,00 81,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 203,00 171,00 374,00

T O T A L  (LEI  RON) : 203,00 171,00 374,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN EMILIA GEORGIA 
Nr. de rol nominal unic:  3320109
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. MIHAIL EMINESCU , 

nr.  25 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/510638 , C.I.F.**) 2880607471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 3948, Parcela: 257/11, Tarla: 46, 
Suprafata Totala: 2.044; Suprafete: , 
arabil:2.044,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN GHE.  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12782
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  65 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710208470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 65 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:27,00 
mp (sup. utila:  19,29 mp), Suprafata 
Totala: 27; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 65 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:22,50 mp (s
up. utila:  16,07 mp), Suprafata Totala: 
23; An ct.:2006

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 0,00 7,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 650; Suprafete: , 
arabil:650,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 65 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 350; 
Suprafete: , liber:300,50 mp, ocupat:49
,50 mp

4

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 143,00 7,00 150,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVAN NICOLAE 1/2 ;  IVAN DUMITRU 1/2; 
Nr. de rol nominal unic:  14244
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

1

386,00 258,00 644,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

63,00 125,00 188,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 449,00 383,00 832,00

T O T A L  (LEI  RON) : 449,00 383,00 832,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVANESCU  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1801397
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2821202410019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: (ATENTIE IVANESCU 
MARIANA ARE DOSAR EXEC BEJ 
DUMITRU SAHLIAN) MATIZ ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 320734KA1; 
Nr.:UU6MF48415D076872; Serie sasiu: 
UU6MF48415D076872

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVANESCU  RARES-ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  15012
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 5100701410165.1780604440010 , tel./fax , e-

mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 3 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 53001, Cl. 
beton inst.:74,90 mp (sup. utila:  53,50 
mp), Suprafata Totala: 75; An ct.:2008

1

89,00 5,00 94,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 5,00 94,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 3 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 53001, 
Parcela: 2941;2941/1;2942;2943, Tarla: 
71, Suprafata Totala: 699; Suprafete: , 
liber:624,36 mp, ocupat:74,90 mp

2

45,00 4,00 49,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 4,00 49,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 245,00 14,00 259,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVANESCU RARES-ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  2010732
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 5100701410165 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD KA ; CC: 1299; Masa: 
1600; CP:; Seria: YY86577; Nr.:WF0BX
XWPRBYY86577; Serie sasiu: WF0BX
XWPRBYY86577

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 306 ; CC: 1587; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0389505; Nr.:V
F37ANFZE32438138; Serie sasiu: VF3
7ANFZE32438138

2

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 120,00 7,00 127,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 7,00 127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  IVASCU IOSIF  ,IVASCU CARMEN-2580807400083
Nr. de rol nominal unic:  1484330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CALEA GRIVITEI , 

nr.  160 , bl.  B , sc.  A , et.  5 , ap.  22
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/277400 , C.I.F.**) 1530612400181 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 3083
, Parcela: 1104/3/2/11, Tarla: 235, 
Suprafata Totala: 4.400; Suprafete: , 
arabil:4.400,00 mp

1

128,00 52,00 180,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 128,00 52,00 180,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 52,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JAGER  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. MS 667701 , C.I.F.**) 2680125040013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 86.400; Suprafete: , arabil:86.4
00,00 mp

1

812,00 91,00 903,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 49.200; Suprafete: , arabil:49.2
00,00 mp

2

462,00 51,00 513,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 22.152; Suprafete: , arabil:22.1
52,00 mp

3

207,00 23,00 230,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.481,00 165,00 1.646,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.481,00 165,00 1.646,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JANTEA  CALIN 
Nr. de rol nominal unic:  14109
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 569356 , C.I.F.**) 1640528400311 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.500; Suprafete: , 
arabil:4.500,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JECU CRISTIAN 1680407131278;  , JECU ELENA 2691005450021, 
Nr. de rol nominal unic:  352908
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GHENCEA , nr. 

201 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680407131278 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 1155/1,CF2899, 
Parcela: 879, Tarla: 104, Suprafata 
Totala: 925; Suprafete: , arabil:925,11 
mp; Procent coproprietate: 25,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JIANU IONEL ;;  JIANU DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14707
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROZELOR , nr. 29 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1701231282208 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 29 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:85,80 mp (sup. 
utila:  61,29 mp), Suprafata Totala: 86; 
An ct.:2019

1

55,00 3,00 58,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 29 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:73,50 mp (sup. 
utila:  52,50 mp), Suprafata Totala: 74; 
An ct.:2019

2

48,00 3,00 51,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 29 Rang: IV, Zona: 
B, Alta destinatie:23,85 mp (sup. utila:  
17,04 mp), Suprafata Totala: 24; An 
anexa:2019

3

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 111,00 6,00 117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 6,00 117,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JIGMOND CLAUDIU-DANIEL ,  LEON MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13285
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690731443044 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.541; Suprafete: , arabil:1.540,
79 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JORA OCTAVIAN ;  JORA LACRAMIOARA-2790925461521
Nr. de rol nominal unic:  10428
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. LT.GHEORGHE 

SAIDAC , nr.  15 , bl.  23 , sc.  2 , et.  7 , ap.  100
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1891001410081 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 49 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:76,30 mp (
sup. utila:  54,50 mp), Suprafata Totala: 
76; An ct.:2016

1

55,00 3,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 49 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4309, Parcela: 2508;2
509; NR. CAD.4309, Tarla: 61, 
Suprafata Totala: 564; Suprafete: , vii:5
64,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 49 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4309, Parcela: 2508;2
509;NR. CAD. 4309, Tarla: 61, 
Suprafata Totala: 336; Suprafete: , 
liber:259,70 mp, ocupat:76,30 mp

3

22,00 2,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 190,00 10,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  JUNCU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  2261332
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. RANDUNELELOR , nr

.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521012400406 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1199; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19N79502; Nr.:W0L0
SBF08Y4404311; Serie sasiu: W0L0S
BF08Y4404311

1

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KADUNGURE ADRIANA SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  1626987
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , 

nr.  168 , bl.  1 , sc.  C , et.  5 , ap.  88
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51444, Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 283; Suprafete: , 
arabil:283,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51444, Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 237; Suprafete: , 
livezi:237,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51444, Parcela: 5870-5875, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 270; Suprafete: , vii:2
70,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KAFKA LOGISTIC SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2956336
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROZELOR , nr. 31 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 34069790 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAF ; CC: 12902; Masa: 18; 
CP:; Seria: A082611; Nr.:XLRTE47MS0
E924319; Serie sasiu: XLRTE47MS0E9
24319

1 Dec /25.11.2021;

0,00 1,00 1,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOEGEL ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Nr.:WK0S0002400117255; 
Serie sasiu: WK0S0002400117255

2 Dec /25.11.2021;

0,00 4,00 4,00

T O T A L   : 0,00 5,00 5,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 0,00 5,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 5,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KALFEH  AHMED 
Nr. de rol nominal unic:  14151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640224400596 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.455; Suprafete: , arabil:4.455,
00 mp

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 21,00 2,00 23,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 2,00 23,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KAPROS STEFAN CNP 1500409284374:KAPROS EUGENIA CNP 2541127284382
Nr. de rol nominal unic:  14363
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul OLT , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SLATINA , satul/sectorul SLATINA , str. PACII , nr. 5 , bl. 5 , 

sc.  C , et.  2 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/OT/609332 , C.I.F.**) 1500409284374 , tel./fax - , e-m

ail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 1566, Parcela: 41,42, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 1.449; Suprafete: , 
arabil:1.449,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KESISIAN MITULESCU LIGIA VERKIN 
Nr. de rol nominal unic:  3519654
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LT.CONSTANTIN 

ZLATESCU , nr.  7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RX/949636 , C.I.F.**) 2880124270049 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 5 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 394-C1, Cl. lemn fara 
inst.:29,39 mp (sup. utila:  20,99 mp), 
Suprafata Totala: 29; An ct.:2006

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 5 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 394, Suprafata Totala
: 228; Suprafete: , liber:198,25 mp, 
ocupat:29,39 mp

2

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 5 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 394, Suprafata Totala
: 832; Suprafete: , arabil:832,07 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 1,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KITU PLOESTEANU DANA CNP 2580714400140 BRATU ALINA ALEXANDRA CNP 2820709450054
Nr. de rol nominal unic:  10754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI SECTOR 1 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , 

str.  ELENA CARAGIANI , nr.  36 , bl.  8B , sc.  1 , et.  2 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RK nr. 371117 , C.I.F.**) 1571126400441 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:94,48 mp (sup. utila:  67,49 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
132,27 mp, Suprafata Totala: 227; An 
ct.:2006

1

94,00 4,00 98,00

T O T A L  Cladiri : 94,00 4,00 98,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 4,00 98,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KOVACS  ECATERINA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

74 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,
02 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  KYRIACOU  GEORGIANA ALICE 
Nr. de rol nominal unic:  15058
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 515650 , C.I.F.**) 2781128440017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 102; Suprafete: , arabil:101,62 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 102; Suprafete: , arabil:101,62 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LA NONADI SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3245644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUFTEA , satul/sectorul BUFTEA , str. 

CONSTRUCTORULUI , nr.  11 , bl.  13 , sc.  A , et.   , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 39997866 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 16017022 / 31.12.2017, 
Suprafata/Valoare: 1,32 mp/lei

1

138,00 18,00 156,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 138,00 18,00 156,00

T O T A L  (LEI  RON) : 138,00 18,00 156,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAPUSNEANU  ION;LAPUSNEANU NELUTA 
Nr. de rol nominal unic:  3105231
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DUMITRU 

ZOSIMMA , nr.  54 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 769038 , C.I.F.**) 1570502400644 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56824, Parcela: 857/9;857/11, Tarla: 
175, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57466, Parcela: 857/9;857/11, Tarla: 
175, Suprafata Totala: 363; Suprafete: 
, arabil:363,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LASCU GEORGE SORIN 
Nr. de rol nominal unic:  13723
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SLOBOZIA , nr. 2

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CF59RF91V , C.I.F.**) 7690421040010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55387, Cl. 
lemn fara inst.:219,00 mp (sup. utila:  
156,43 mp), Suprafata Totala: 219; An 
ct.:2008

1

52,00 3,00 55,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55387, Cl. 
lemn fara inst.:219,00 mp (sup. utila:  
156,43 mp), Suprafata Totala: 219; An 
ct.:2008

2

52,00 3,00 55,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55387, Alta 
destinatie:219,00 mp (sup. utila:  156,4
3 mp), Suprafata Totala: 219; An 
anexa:2008

3

78,00 5,00 83,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:8,76 mp (sup. utila:  6,26 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2017

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Anexe lemn fara 

5
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inst.:4,48 mp (sup. utila:  3,20 mp), 
Suprafata Totala: 4; An anexa:2017

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 184,00 11,00 195,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55387, 
Parcela: 214/11, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 1.918; Suprafete: , arabil:1.918,
00 mp

6

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CALUGARULUI, nr. 16 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55387, 
Parcela: 214/11, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 984; Suprafete: , liber:765,00 
mp, ocupat:219,00 mp

7

64,00 4,00 68,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 70,00 4,00 74,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 365,00 20,00 385,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAST GEAR PUBLSHING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  4140705
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. 

PIPERA , nr.  141 , bl.  VILA 100,CAM 1,PARTER , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 35078525 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2604
, Parcela: 1104/1/3, Tarla: 235, 
Suprafata Totala: 75.000; Suprafete: , 
arabil:75.000,00 mp

1 Dec 17420/18.06.2021;

360,00 22,00 382,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 360,00 22,00 382,00

T O T A L  (LEI  RON) : 360,00 22,00 382,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAURASIA   EVENTS 
Nr. de rol nominal unic:  2381909
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CREVEDIA , satul/sectorul SAMURCASI , str. - , nr. 

39 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 36328891 , tel./fax 0762540970 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
2501646

1

53,00 6,00 59,00

T O T A L  Concesiuni : 53,00 6,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 6,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAX  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13082
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna DOMNESTI , satul/sectorul DOMNESTI , str. SIPOTUL 

APELOR , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620525400219 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.209; Suprafete: , arabil:4.209,
00 mp

1

59,00 8,00 67,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 59,00 8,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 59,00 8,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  ADRIAN-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1650709
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 23 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 476728 , C.I.F.**) 1941224450041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 110439; 
Nr.:WVWZZZAUZFW146449; Serie 
sasiu: WVWZZZAUZFW146449

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1975287
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  86 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1631221155226 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 160526; Nr.:HL
Y3S11BDXC640060; Serie sasiu: HLY3
S11BDXC640060

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  ALEXANDRU SORIN ; LAZAR CRISTIAN-CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  2661308
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720103470063 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 37, 
Parcela: 616/15, Tarla: 148, Suprafata 
Totala: 30.000; Suprafete: , arabil:30.0
00,00 mp

1 Dec /06.04.2021;

417,00 72,00 489,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1784
, Parcela: 594/3, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 27.094; Suprafete: , arabil:27.0
94,00 mp

2 Dec /06.04.2021;

255,00 29,00 284,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 672,00 101,00 773,00

T O T A L  (LEI  RON) : 672,00 101,00 773,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  ALEXANDRU SORIN ; LAZAR JEANINA 
Nr. de rol nominal unic:  10423
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 520B 

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720103470063 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 485 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55809, Cl. beton fara 
inst.:192,00 mp (sup. utila:  137,14 mp)
, Suprafata Totala: 192; An ct.:2013

1 Dec /29.03.2021;

332,00 52,00 384,00

T O T A L  Cladiri : 332,00 52,00 384,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 485 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55809, Suprafata 
Totala: 521; Suprafete: , liber:329,00 
mp, ocupat:192,00 mp

2 Dec /29.03.2021;

66,00 9,00 75,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 9,00 75,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3 Dec /29.03.2021;

269,00 41,00 310,00

T O T A L  Alte Taxe : 269,00 41,00 310,00

T O T A L  (LEI  RON) : 667,00 102,00 769,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10978
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 7 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1501228400371 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 7, bl. -
, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl
. lemn fara inst.:43,00 mp (sup. utila:  
30,71 mp), Suprafata Totala: 43; An 
ct.:2006

1

0,00 3,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 3,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 7 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
500; Suprafete: , liber:450,75 mp, 
ocupat:49,25 mp

2

20,00 7,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 7,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

139,00 24,00 163,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

0,00 6,00 6,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 30,00 169,00

T O T A L  (LEI  RON) : 159,00 40,00 199,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  CRISTIAN-CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  10636
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 23 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/079308 , C.I.F.**) 1691027470047 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.700; Suprafete: , arabil:1.700,
00 mp

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.744; Suprafete: , arabil:1.744,
00 mp

2

9,00 0,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50850, Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 206; Suprafete: , 
arabil:206,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50323, Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 16; Suprafete: , liber:
16,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 0,00 21,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 30.000; Suprafete: , arabil:30.0
00,00 mp

5

281,00 31,00 312,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 281,00 31,00 312,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKWAGEN GOLF ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 161030; 
Nr.:WVWZZZ1KZ9W468818; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ9W468818

6

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 692,00 75,00 767,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  CRISTIAN-CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  1616649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 21 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/079308 , C.I.F.**) 1691027470047 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 3304/1, Parcela: 5797-5801,58
03, Tarla: 134, Suprafata Totala: 4.458; 
Suprafete: , arabil:4.458,00 mp

1 Dec /06.04.2021;

22,00 4,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 3304/1, Parcela: 5797-5801,58
03, Tarla: 134, Suprafata Totala: 163; 
Suprafete: , liber:163,00 mp

2 Dec /06.04.2021;

16,00 3,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 7,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 7,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR  DUMITRU - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 616/
25, Tarla: 148, Suprafata Totala: 4.925; 
Suprafete: , arabil:4.925,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR CRISTACHE , LAZAR PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  15055
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 131080 , C.I.F.**) 1310505400413 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LAZAR IOANA;  NITUICA CONSTANTIN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  15157
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400925400603 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.414; Suprafete: , arabil:2.414,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.500; Suprafete: , arabil:12.5
00,00 mp

2

63,00 4,00 67,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 651/
2, Tarla: 155, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

3

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

4

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 112,00 8,00 120,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 8,00 120,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEA PLATINUM HOLDING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2238762
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul GIURGIU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MIHAILESTI , satul/sectorul MIHAILESTI , str. AVICOLA , 

nr.   , bl.  FERMA 4, CAM 2 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 22445166 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 5.822.132,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019 , Nr.Cad: 10: CF 54002

1 Dec 17701/24.11.2021;

128.964,00 17.538,00 146.502,00

T O T A L  Cladiri : 128.964,00 17.538,00 146.502,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 10:C
F 54002, Suprafata Totala: 84.721; 
Suprafete: , liber:84.721,00 mp

2 Dec 17701/24.11.2021;

15.719,00 2.961,00 18.680,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15.719,00 2.961,00 18.680,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice / 01.
11.2016

3 Dec 17701/24.11.2021;

7.620,00 1.467,00 9.087,00

T O T A L  Alte Taxe : 7.620,00 1.467,00 9.087,00

T O T A L  (LEI  RON) : 152.303,00 21.966,00 174.269,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEANCA  GILDA 
Nr. de rol nominal unic:  1991172
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.  B , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2760728151797 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VW PASSAT ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 202448; Nr.:W
VWZZZ3CZ7P106658; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZ7P106658

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 12; CP:; Seria: 309080; Nr.:WD
B9046131R687292; Serie sasiu: WDB9
046131R687292

2

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 563,00 34,00 597,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 563,00 34,00 597,00

T O T A L  (LEI  RON) : 563,00 34,00 597,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEANCA  MARIA;LEANCA GRIGORE-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12097
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.  - , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 207268 , C.I.F.**) 2471009400617 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 501, bl. 9, sc. -, 
ap. 4 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton fara 
inst.:57,74 mp (sup. utila:  41,24 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

1

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 3,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEBE MARIAN ,  LEBE NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  15235
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. PORUMBACU , nr. 

72 , bl.  89 , sc.  1 , et.  2 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 276338 , C.I.F.**) 1590102400128 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51392, Parcela: 4714/1, Tarla: 
110, Suprafata Totala: 685; Suprafete: 
, arabil:685,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEBE MARIAN,LEBE NICOLETA:ANTONESCU MARIUS ALEXANDRU,ZAINEA ANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1495751
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GARLENI , nr. 3 , 

bl.  C79 , sc.  A , et.  5 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/134586 , C.I.F.**) 1590102400128 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 51382, Parcela: 4714/1, Tarla: 
110, Suprafata Totala: 117; Suprafete: , 
arabil:117,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LELEA OLIMPIA LIDIA :  PERCU NICULAE ( CNP 1501103400216) 
Nr. de rol nominal unic:  1673367
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ION MANOLESCU 

, nr.  6 , bl.  128 , sc.  2 , et.  5 , ap.  81
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/423219 , C.I.F.**) 2600809400274 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 7 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50220, Parcela: 303,304,305,307, Tarla
: 9, Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LENTA ALEXANDRU CNP 1970530460070:  LENTA CONSTANTIN CNP 1470915400179
Nr. de rol nominal unic:  10520
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. NATIUNILE UNITE , 

nr.  3 , bl.  B2 , sc.  B , et.  3 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RX/730804 , C.I.F.**) 1970530460070 , tel./fax - , e-m

ail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57431, Anexe lemn fara inst.:9,00 mp (
sup. utila:  6,43 mp), Suprafata Totala: 
9; An anexa:1953

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57431, Cl. lemn fara inst.:57,00 mp (su
p. utila:  40,71 mp), Suprafata Totala: 
57; An ct.:1953

2

19,00 3,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57431, Anexe lemn fara inst.:19,00 mp 
(sup. utila:  13,57 mp), Suprafata 
Totala: 19; An anexa:1953

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 23,00 3,00 26,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57431, Parcela: 1408,
1409,1410,1411, Tarla: CV 44, 
Suprafata Totala: 491; Suprafete: , 
livezi:491,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. STEJARULUI, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57431, Parcela: 1408,
1409,1410,1411, Tarla: CV 44, 
Suprafata Totala: 828; Suprafete: , vii:8
28,00 mp

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57431, Parcela: 1408,
1409,1410,1411, Tarla: CV 44, 
Suprafata Totala: 220; Suprafete: , 
arabil:220,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 25 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57431, Parcela: 1408,
1409,1410,1411, Tarla: CV 44, 
Suprafata Totala: 472; Suprafete: , 
liber:387,00 mp, ocupat:85,00 mp

7

59,00 8,00 67,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 8,00 82,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 315,00 34,00 349,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LEONOV MARINESCU MIHAIL  LEONOV MARINESCU FLORENTINA SORINA 
Nr. de rol nominal unic:  15151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 1820107460039 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.311; Suprafete: , arabil:1.311,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LESU ALEXANDRU-LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10242
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 6 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. 

MEHADIA , nr.  16 , bl.  22 , sc.  3 , et.  4 , ap.  134
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/847242 , C.I.F.**) 1890328133926 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
37 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: Certificat 
de edificare constructii nr, Cl. beton 
fara inst.:124,00 mp (sup. utila:  88,57 
mp), Suprafata Totala: 124; An ct.:201
5

1

89,00 5,00 94,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
37 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: Certificat 
de edificare constructii nr., Locuinta 
subsol/mansarda:114,70 mp (sup. utila:  
81,93 mp), Suprafata Totala: 115; An 
anexa:2015

2

103,00 6,00 109,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
37 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: Certificat 
de edificare constructii nr 7379 din 26,
08,2020, Alta destinatie:13,02 mp (sup. 
utila:  9,30 mp), Suprafata Totala: 13; 
An anexa:2015

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 197,00 11,00 208,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
37 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
622; Suprafete: , arabil:622,00 mp

4

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
37 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
327; Suprafete: , liber:193,41 mp, 
ocupat:133,59 mp

5

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 2,00 25,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 331,00 18,00 349,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LINA NELU 
Nr. de rol nominal unic:  4359655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 1

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560422083403 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT; CC: 1998; 
Masa: 0; CP:0; Seria: YL36669; Nr.:WF
0PXXGBFPYL36669; Serie sasiu: WF0
PXXGBFPYL36669

1 Dec 11165/11.10.2021;

940,00 275,00 1.215,00

T O T A L   : 940,00 275,00 1.215,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 940,00 275,00 1.215,00

T O T A L  (LEI  RON) : 940,00 275,00 1.215,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIPOVEANU  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  11759
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 005436 , C.I.F.**) 2491023400933 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

2

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

3

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 912/
1, Tarla: 192, Suprafata Totala: 3.610; 
Suprafete: , arabil:3.610,00 mp

4

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1025/2/17, Tarla: 263, Suprafata Totala
: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

5

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 804/

6
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7, Tarla: 167, Suprafata Totala: 300; 
Suprafete: , arabil:300,00 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 929/
5/1, Tarla: 196, Suprafata Totala: 300; 
Suprafete: , arabil:300,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 93,00 5,00 98,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2009

8

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 234,00 11,00 245,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: LIPOVEANU STELIANA;LIPOVEANU ALINA-2770222471019;LIPOVEANU EMIL-NICOLE-180030641
0145

Nr. de rol nominal unic:  11331
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2500902400686 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:72,75 mp (
sup. utila:  51,96 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:22,40 mp, 
Suprafata Totala: 95; An ct.:2006

1

15,00 0,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 0,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 0,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIPOVEANU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11880
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1550501400434 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:51,00 
mp (sup. utila:  36,43 mp), Suprafata 
Totala: 51; An anexa:0

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 3.442; 
Suprafete: , liber:3.390,73 mp, ocupat:
51,00 mp

2

161,00 10,00 171,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 161,00 10,00 171,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 277,00 15,00 292,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIPOVEANU GHEORGHE; 
Nr. de rol nominal unic:  11282
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 45 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF346729 , C.I.F.**) 1680625470060 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0171234 / 03.03.20211 0171234/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIPOVEANU JENICA;  LIPOVEANU MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11715
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 900; Suprafete: , arabil:900,00 
mp

1

41,00 16,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 16,00 57,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.350; Suprafete: , arabil:2.350,
00 mp

2

63,00 18,00 81,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 63,00 18,00 81,00

T O T A L  (LEI  RON) : 104,00 34,00 138,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIXANDRU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15717
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  18 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GD 000503 , C.I.F.**) 1440916400484 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2706, Nr.CarFunc: 3996, Parcela: 
182/7, Tarla: 26, Suprafata Totala: 6.49
8; Suprafete: , arabil:6.498,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,33%

1

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.166; Suprafete: , 
arabil:2.166,00 mp; Data iesire:17.03.2
021

2

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIXANDRU  M MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13168
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

69,00 135,00 204,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 135,00 204,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 135,00 204,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIXANDRU  MARIA-defunct;DUMITRU ION, CNP 1691112470051 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PLANTELOR , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360821400451 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:7,00 mp (sup. utila:  5,00 mp), 
Suprafata Totala: 0; An anexa:2006; 
Data iesire:01.02.2006

1

0,00 1,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2006; Data 
iesire:01.02.2006

2

0,00 1,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1887/1, Cl. lemn fara inst.:
32,77 mp (sup. utila:  23,41 mp), 
Suprafata Totala: 33; An ct.:1960

3

62,00 89,00 151,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1887/1, Anexe lemn fara 
inst.:12,88 mp (sup. utila:  9,20 mp), 
Suprafata Totala: 13; An anexa:1960

4

11,00 15,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1887/1, Anexe lemn fara 
inst.:2,13 mp (sup. utila:  1,52 mp), 
Suprafata Totala: 2; An anexa:1960

5

11,00 16,00 27,00
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T O T A L  Cladiri : 84,00 122,00 206,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp; Data iesire:01.02.2006

6

8,00 19,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 358; Suprafete: , liber:323,00 
mp, ocupat:35,00 mp; Data iesire:01.02
.2006

7

104,00 72,00 176,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1887/1, Parcela: 5843,584
4,5845, Tarla: CV 135, Suprafata 
Totala: 312; Suprafete: , liber:264,00 
mp, ocupat:47,78 mp

8

156,00 199,00 355,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PLANTELOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1887/1, Suprafata Totala: 
498; Suprafete: , arabil:498,40 mp

9

27,00 27,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

10

30,00 116,00 146,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 325,00 433,00 758,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.357; Suprafete: , arabil:4.357,
00 mp

11

173,00 135,00 308,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

12

0,00 73,00 73,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 173,00 208,00 381,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

737,00 491,00 1.228,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

14

337,00 1.006,00 1.343,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.074,00 1.497,00 2.571,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.656,00 2.260,00 3.916,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LIXANDRU CLAUDIA 
Nr. de rol nominal unic:  2983662
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. CALUGARULUI , nr. 

16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2751007010314 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: GS21668; Nr.:WF0EX
XWPCEGS21668; Serie sasiu: WF0EX
XWPCEGS21668

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LOPATARU(COJOCARU) ROXANA MARILENA 
Nr. de rol nominal unic:  4359593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BĂICOI , satul/sectorul BĂICOI , str. Aleea LOTRULUI 

, nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2890923296612 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 4,68%

1 Dec /10.09.2021;

67,00 82,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 4,68%

2 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 4,68%

3 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 82,00 151,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 82,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LOZOVEANU MIHAI 1/3 SI VLAESCU OVIDIU - PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  15671
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 549733 , C.I.F.**) 1701012410012 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.749; Suprafete: , 
arabil:3.749,00 mp

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUCA VASILIU IRINA 
Nr. de rol nominal unic:  14547
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CONSTANTIN 

CARAS , nr.  37 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2791103460023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3089
/CF 3375, Parcela: 1104/14, Tarla: 235, 
Suprafata Totala: 36.083; Suprafete: , 
arabil:36.083,00 mp

1

811,00 241,00 1.052,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 811,00 241,00 1.052,00

T O T A L  (LEI  RON) : 811,00 241,00 1.052,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUCAN  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1830327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 117 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720613270623 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT LAGUNA ; CC: 
1997; Masa: 2000; CP:; Seria: PO3228
0; Nr.:VF1BT1F0D43249176; Serie 
sasiu: VF1BT1F0D43249176

1

1.470,00 693,00 2.163,00

T O T A L   : 1.470,00 693,00 2.163,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.470,00 693,00 2.163,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 462916 / 02.09.20212 462916/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.775,00 693,00 3.468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUCIANU  BOGDAN COSTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13324
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1841222420054 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU  DARIUS IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  133455
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 516 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690929470044 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 100227; Nr.:-; Serie 
sasiu: -

1

667,00 492,00 1.159,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UB21706; Nr.:-; Serie 
sasiu: -

2

667,00 492,00 1.159,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

3

483,00 1.070,00 1.553,00

T O T A L   : 1.817,00 2.054,00 3.871,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.817,00 2.054,00 3.871,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.817,00 2.054,00 3.871,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12983
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna STEFANESTII DE JOS , satul/sectorul STEFANESTII DE 

JOS , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,00 mp (sup. 
utila:  6,43 mp), Suprafata Totala: 9; An 
anexa:2006

1

11,00 5,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:44,00 mp (sup. utila:  31
,43 mp), Suprafata Totala: 44; An ct.:2
006

2

91,00 44,00 135,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

53,00 124,00 177,00

T O T A L  Cladiri : 155,00 173,00 328,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 679; Suprafete: , 
arabil:679,00 mp

4

50,00 17,00 67,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 321; Suprafete: , liber:268,00 
mp, ocupat:53,00 mp

5

207,00 102,00 309,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
161,00 376,00 537,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 418,00 495,00 913,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

83,00 217,00 300,00

T O T A L  Alte Taxe : 83,00 217,00 300,00

T O T A L  (LEI  RON) : 656,00 885,00 1.541,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU  MARIAN, HURMUZACHE AUREL, RADUCANU ELENA, GOMOI MELANIA 
Nr. de rol nominal unic:  14370
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , arabil:1.600,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  12058
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  8 , sc.   , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/307536 , C.I.F.**) 1510115031842 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:49,01 mp (sup. utila:  
35,01 mp), Suprafata Totala: 49; An 
ct.:1966

1

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 26,00 2,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

2

556,00 129,00 685,00

T O T A L  Alte Taxe : 556,00 129,00 685,00

T O T A L  (LEI  RON) : 582,00 131,00 713,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU CATRINA;  FLOREA DANUT-1710203470034;FLOREA ION-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  2476771
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2381004400801 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 932/
31, Tarla: 196, Suprafata Totala: 5.400; 
Suprafete: , arabil:5.400,00 mp

1

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 2,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 26,00 2,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUNGU PETRUT 
Nr. de rol nominal unic:  1634488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 15 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1860627460073 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD MONDEO ; CC: 1999; 
Masa: 2000; CP:; Seria: YT30195; Nr.:
WF04XXGBB4YT30195; Serie sasiu: 
WF04XXGBB4YT30195

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0170606 / 02.07.202
1

2 0170606/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 780,00 12,00 792,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUPU  ION-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  12790
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  148 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:16,00 mp (sup. 
utila:  11,43 mp), Suprafata Totala: 16; 
An anexa:2006

1

3,00 2,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:43,20 mp (sup. utila:  30
,86 mp), Suprafata Totala: 43; An ct.:2
006

2

58,00 26,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 61,00 28,00 89,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 646; Suprafete: , 
arabil:646,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 290; Suprafete: , liber:230,80 
mp, ocupat:59,20 mp

4

37,00 24,00 61,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 40,00 24,00 64,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

5

231,00 127,00 358,00

T O T A L  Alte Taxe : 231,00 127,00 358,00

T O T A L  (LEI  RON) : 332,00 179,00 511,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  LUXOR HOTEL SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DOROBANTILOR , 

nr.  134 , bl.  11 , sc.  A , et.  9 , ap.  24
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 16786835 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1853
/2:INCHEIERE DE INTABULARE NR.2261
82/06,08,2019 CU MENTIUNEA IPOTECII 
INSTITUITE DE PRIMARIA PERIS, 
Parcela: 868/11;868/12, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 875; Suprafete: , 
liber:875,38 mp

1

82,00 11,00 93,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1853
/8, Parcela: 868/11;868/12, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 130; Suprafete: , 
liber:129,89 mp

2

12,00 2,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 13,00 107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAARAWI  AURORA VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  135810
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. RIPICENI , nr. 6 , 

bl.  6 , sc.  1 , et.  5 , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/444362 , C.I.F.**) 2751216163214 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2534
, Parcela: 868/14, Tarla: 179, Suprafata 
Totala: 5.425; Suprafete: , arabil:5.425,
00 mp

1

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 29,00 3,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 3,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MACES STEFAN DEFUNCT ;   MACES PARASCHIVA-DEFUNCT prin PETRE ANA FIICA 
Nr. de rol nominal unic:  10475
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

13 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1481031400183 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA/2025963 / 23.05
.2014

1 PA/2025963/

1.146,00 0,00 1.146,00

Amenzi buget local PA/1223518 / 17.11
.2012

2 PA/1223518/

1.000,00 0,00 1.000,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.146,00 0,00 2.146,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.146,00 0,00 2.146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MACOVEI DAN CNP 1661014461510:MACOVEI DORINA CNP 2651231400113: SIMU BOGDAN 
ADRIAN CNP 1680410441523:SIMU DANIELA CNP 2670525441538

Nr. de rol nominal unic:  2880765
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ZVORISTEA , nr. 

1 , bl.  D29 , sc.  E , et.  3 , ap.  72
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/788216 , C.I.F.**) 1661014461510 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51759, Parcela: 872/9, Tarla: 181, 
Suprafata Totala: 2.585; Suprafete: , 
arabil:2.585,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAGDA  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13261
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:10,00 mp (sup. 
utila:  7,14 mp), Suprafata Totala: 10; 
An anexa:2006

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15
,00 mp), Suprafata Totala: 21; An ct.:2
006

2

46,00 26,00 72,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

7,00 15,00 22,00

T O T A L  Cladiri : 64,00 48,00 112,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

4

125,00 72,00 197,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 245; Suprafete: , liber:214,00 
mp, ocupat:31,00 mp

5

202,00 130,00 332,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
46,00 94,00 140,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 373,00 296,00 669,00

T O T A L  (LEI  RON) : 437,00 344,00 781,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAGUREANU  VALENTIN-MARIAN(1651111400264):MAGUREANU STEFANIA(2680304443045) 
Nr. de rol nominal unic:  11205
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. DELEA VECHE , nr

.  16 , bl.   , sc.   , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/715360 , C.I.F.**) 1651111400264 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 160 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55721, Cl. beton fara 
inst.:115,08 mp (sup. utila:  82,20 mp), 
Suprafata Totala: 115; An ct.:1978

1

74,00 4,00 78,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 160 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 115, Cl. beton fara 
inst.:115,08 mp (sup. utila:  82,20 mp), 
Suprafata Totala: 115; An ct.:1978

2

74,00 4,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 148,00 8,00 156,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 160 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 115, Parcela: 4347,43
48,4349 / CARTE FUNCIARA 98, Tarla: 
100, Suprafata Totala: 710; Suprafete: 
, arabil:710,11 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 160 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 115, Parcela: 4347,43
48,4349/ CARTE FUNCIARA 98, Tarla: 
100, Suprafata Totala: 563; Suprafete: 
, liber:447,50 mp, ocupat:115,08 mp

4

36,00 3,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 3,00 41,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2011

5
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111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 297,00 16,00 313,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MALANCU  OLGA-decedata la data de 23,12,2011
Nr. de rol nominal unic:  1761507
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DREPTATII , nr. , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2310301400986 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 751/
2, Tarla: 162, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAN CONSTRUCT & CO SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2430461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul TAMASI , str. - , nr. , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 24379026 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 77/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 67.630; Suprafete: , arabil:67.6
30,00 mp

1 Dec /18.11.2021;

815,00 127,25 942,25

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -- Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 58, Tarla: 4, Suprafata Totala: 
136.730; Suprafete: , arabil:136.730,00 
mp

2 Dec /18.11.2021;

2.939,00 822,47 3.761,47

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -- Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 59/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 32.500; Suprafete: , arabil:32.5
00,00 mp

3 Dec /18.11.2021;

699,00 196,10 895,10

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -- Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 59/1, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 104.230; Suprafete: , arabil:104
.230,00 mp

4 Dec /18.11.2021;

2.241,00 627,50 2.868,50

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6.694,00 1.773,32 8.467,32

T O T A L  (LEI  RON) : 6.694,00 1.773,32 8.467,32

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANDRU  RADU, MILOSEV MARCELA 
Nr. de rol nominal unic:  14053
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 158,00 409,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.500; Suprafete: , arabil:7.500,
00 mp

2

374,00 236,00 610,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

100,00 192,00 292,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 725,00 586,00 1.311,00

T O T A L  (LEI  RON) : 725,00 586,00 1.311,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA  ALEXANDRU - IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1624986
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 586 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1840216471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 02JM5074; Nr.:WOLO
TGF48X2111688; Serie sasiu: 
WOLOTGF48X2111688

1

191,00 31,00 222,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1686; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:WOLOAHL3562079054; Serie 
sasiu: WOLOAHL3562079054

2

513,00 82,00 595,00

T O T A L   : 704,00 113,00 817,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 704,00 113,00 817,00

T O T A L  (LEI  RON) : 704,00 113,00 817,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA  GEORGETA, MANEA ION; MARIN GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  14154
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 108/28, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 4.348; Suprafete: , arabil:4.348,
00 mp

1

22,00 2,00 24,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA  LIVIU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  15343
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640122400036 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.500; Suprafete: , arabil:5.500,
00 mp

1

146,00 44,00 190,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 44,00 190,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 44,00 190,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA GABRIEL CNP 1771028470015:MANEA IRINA CNP 2820824471353
Nr. de rol nominal unic:  3070849
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul SNAGOV , str. VLADICEASCA 

, nr.  20 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/382710 , C.I.F.**) 1771028470015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 55575, Parcela: 849/2/24:84
9/23, Tarla: 174, Suprafata Totala: 448; 
Suprafete: , arabil:448,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 55576:Cota de 200/1261 din 
totalul de teren intravilan de 1261 mp, 
Parcela: 849/2/24:849/23, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 200; Suprafete: , 
arabil:200,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 55577:Cota indiviza de 2/10
(20%), Suprafata Totala: 116; 
Suprafete: , arabil:116,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 55455:Cota indiviza de 75/5
00(15%) din totalul de 433 mp, 
Suprafata Totala: 65; Suprafete: , 
arabil:64,95 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA GHERGHINA 
Nr. de rol nominal unic:  15225
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 086187 , C.I.F.**) 2340901401292 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

1

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 38,00 3,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 3,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANEA-CATANESCU SIMION;  BADEA SANDA CICI ILEANA, BADEA SIMONA;BADEA OANA, 
Nr. de rol nominal unic:  13174
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 855/
8/1, Tarla: 175, Suprafata Totala: 3.400
; Suprafete: , arabil:3.400,00 mp

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANGARU MARIN:MANGARU OLGA 
Nr. de rol nominal unic:  13956
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. TATULESTI , nr. 1

, bl.  103 , sc.  C , et.   , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GN/401977 , C.I.F.**) 1440613400178 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 53, Parcela: 214, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 1.003; Suprafete: , 
arabil:1.003,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANIOSU MUGUREL  GHEORGHITA   MANIOSU TATIANA ;MANIOSU D. ION -drept de abitatie 
Nr. de rol nominal unic:  11589
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 103 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 289285 , C.I.F.**) 1741124471015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 116601 / 29.05.20211 116601/PV

100,00 0,00 100,00

T O T A L  Alte Taxe : 100,00 0,00 100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 100,00 0,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
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ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANOIU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13361
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SOS BALTENI , nr. 21 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2440229293101 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:33,00 mp (sup. utila:  23
,57 mp), Suprafata Totala: 33; An ct.:2
006

1

57,00 23,00 80,00

T O T A L  Cladiri : 57,00 23,00 80,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 967; Suprafete: , 
arabil:967,00 mp

2

66,00 29,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 34; Suprafete: , liber:1,00 mp, 
ocupat:33,00 mp

3

15,00 4,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 81,00 33,00 114,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

689,00 244,00 933,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 244,00 933,00

T O T A L  (LEI  RON) : 827,00 300,00 1.127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANOLESCU  GEORGE ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1759059
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 548 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 391867 , C.I.F.**) 1880611156289 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 087016; Nr.:W
VWZZZ3CZ8E119289; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZ8E119289

1

570,00 97,00 667,00

T O T A L   : 570,00 97,00 667,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 97,00 667,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 97,00 667,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANOLESCU  GEORGE-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15345
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 548 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 003585 , C.I.F.**) 1660731230937 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 594/
10, Tarla: 145, Suprafata Totala: 25.50
0; Suprafete: , arabil:25.500,00 mp

1

626,00 153,00 779,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 804/
25, Tarla: 167, Suprafata Totala: 1.188; 
Suprafete: , arabil:1.188,00 mp

2

29,00 6,00 35,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 655,00 159,00 814,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 17652; Nr.:17652; 
Serie sasiu: 17652

3

140,00 20,00 160,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 067212; Nr.:067212; 
Serie sasiu: 067212

4

129,00 18,00 147,00

T O T A L   : 269,00 38,00 307,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 269,00 38,00 307,00

T O T A L  (LEI  RON) : 924,00 197,00 1.121,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANOLESCU  IOANA ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  13078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 518543 , C.I.F.**) 2820818450176 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,
00 mp

1

50,00 20,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 20,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 20,00 70,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANOLIU  CATALINA 
Nr. de rol nominal unic:  14360
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.875; Suprafete: , 
arabil:1.875,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.600; Suprafete: , 
arabil:2.600,00 mp

2

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 600; Suprafete: , 
arabil:600,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 619; Suprafete: , 
arabil:618,75 mp

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 27,00 2,00 29,00

T O T A L  (LEI  RON) : 27,00 2,00 29,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANU  JANA SI NITU TRAIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14433
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 36.030; Suprafete: , 
arabil:36.030,00 mp

1

1.979,00 1.282,00 3.261,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

327,00 613,00 940,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.306,00 1.895,00 4.201,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.306,00 1.895,00 4.201,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MANU GEORGE;  MANU DORINA DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  11218
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 132 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780124471025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:9
6,00 mp (sup. utila:  68,57 mp), 
Suprafata Totala: 96; An ct.:2006

1

56,00 18,00 74,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara inst.:9
6,00 mp (sup. utila:  68,57 mp), 
Suprafata Totala: 96; An ct.:2006

2

69,00 21,00 90,00

T O T A L  Cladiri : 125,00 39,00 164,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 28; Suprafete: , arabil:28,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 373; Suprafete: , 
liber:277,00 mp, ocupat:96,00 mp

4

24,00 9,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 9,00 34,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X1 ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 84587855; Nr.:WBAV
N11050VR17138; Serie sasiu: WBAVN
11050VR17138

5

200,00 71,00 271,00

T O T A L   : 200,00 71,00 271,00
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T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 71,00 271,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 51,00 190,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 51,00 190,00

T O T A L  (LEI  RON) : 489,00 170,00 659,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAOR  MENAHEM MENDAL 
Nr. de rol nominal unic:  13538
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1450716400401 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 29.001; Suprafete: , arabil:29.0
01,01 mp

1

897,00 326,00 1.223,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 897,00 326,00 1.223,00

T O T A L  (LEI  RON) : 897,00 326,00 1.223,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MARACINEANU STEFAN LAURENTIU ( CNP 1700428411511) : MARACINEANU SIMONA ELENA ( CNP 
2700521411518) 

Nr. de rol nominal unic:  13066
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. SOMESUL RECE , 

nr.  11 , bl.  7 , sc.  A , et.  1 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/765715 , C.I.F.**) 1700428411511 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 160 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 51889, Cl. lemn fara inst.:71,00 mp 
(sup. utila:  50,71 mp), Suprafata 
Totala: 71; An ct.:2011

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 160 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 51889, Anexe lemn fara inst.:38,00 
mp (sup. utila:  27,14 mp), Suprafata 
Totala: 38; An anexa:2011

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 1,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 160 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 51889, Parcela: 1371-1374, Tarla: 
32, Suprafata Totala: 726; Suprafete: , 
arabil:726,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 160 Rang: V, Zona: B, Nr.C
ad: 51889, Parcela: 1371-1374, Tarla: 
32, Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
liber:291,00 mp, ocupat:109,00 mp

4

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 2,00 23,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 8,00 159,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARANGOCI ( ION) IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  13612
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. VALEA ROSIE , nr. 4

, bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GG 114347 , C.I.F.**) 1630830400316 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA ROSIE, nr. 4, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:58,40 mp (sup. utila:  41
,71 mp), Suprafata Totala: 58; An ct.:2
006

1

27,00 13,00 40,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 13,00 40,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA ROSIE, nr. 4 
Rang: V, Zona: A, Suprafata Totala: 
322; Suprafete: , liber:263,60 mp, 
ocupat:58,40 mp

2

41,00 17,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 17,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

280,00 93,00 373,00

T O T A L  Alte Taxe : 280,00 93,00 373,00

T O T A L  (LEI  RON) : 348,00 123,00 471,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15472
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 294765 , C.I.F.**) 1550430400215 , tel./fax -- , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.200; Suprafete: , arabil:2.200,
00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  CRISTINA MAGDALENA 
Nr. de rol nominal unic:  15296
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DIONISIE LUPU , 

nr.  55 , bl.  - , sc.  1 , et.  3 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770822414522 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

1

1.081,00 1.933,00 3.014,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2399; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 10343103; Nr.:
WDB12312310398309; Serie sasiu: 
WDB12312310398309; Data iesire:21.
06.2013

2

2.256,00 2.539,00 4.795,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DOBLO ; CC: 1910; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 5223146; Nr.:Z
FA22300005465862; Serie sasiu: ZFA
22300005465862; Data iesire:21.06.20
13

3

471,00 531,00 1.002,00

T O T A L   : 3.808,00 5.003,00 8.811,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.808,00 5.003,00 8.811,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.808,00 5.003,00 8.811,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  D. VASILE SI GHEORGHE STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  13918
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

497,00 321,00 818,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

80,00 158,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 577,00 479,00 1.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 479,00 1.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11465
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 mp), 
Suprafata Totala: 21; An ct.:2006

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11724
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  MARIAN STELIAN;MARCU MARIANA-GABRIELA 2711108470010
Nr. de rol nominal unic:  11684
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 122992 , C.I.F.**) 1760910471021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2006

1

1,00 1,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 9 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 2326, Cl. lemn 
fara inst.:91,00 mp (sup. utila:  65,00 
mp), Suprafata Totala: 91; An ct.:1950

2

14,00 11,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 9 Rang: 
IV, Zona: C, Cl. beton fara inst.:141,70 
mp (sup. utila:  101,21 mp), Suprafata 
Totala: 142; An ct.:2011

3

137,00 72,00 209,00

T O T A L  Cladiri : 152,00 84,00 236,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 483; Suprafete: , vii:483,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 565; Suprafete: , arabil:565,00 
mp

5

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 530; Suprafete: , liber:455,00 
mp, ocupat:75,00 mp

50,00 8,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 8,00 64,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 49; Masa
1600; CP:; Seria: 08517764; Nr.:08517
764; Serie sasiu: 08517764

7

13,00 3,00 16,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7803088; Nr.:
7803088; Serie sasiu: 7803088

8

16,00 3,00 19,00

T O T A L   : 29,00 6,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 29,00 6,00 35,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

204,00 91,00 295,00

T O T A L  Alte Taxe : 204,00 91,00 295,00

T O T A L  (LEI  RON) : 441,00 189,00 630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU  MARIN, AUREL, NICOLAE, MARINA 
Nr. de rol nominal unic:  13887
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.890; Suprafete: , arabil:12.8
90,00 mp

1

694,00 443,00 1.137,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

110,00 207,00 317,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 804,00 650,00 1.454,00

T O T A L  (LEI  RON) : 804,00 650,00 1.454,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU DANIEL:MARCU CRISTINA MAGDALENA 
Nr. de rol nominal unic:  1634426
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DIONISIE LUPU , 

nr.  55 , bl.   , sc.   , et.  3 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/927692 , C.I.F.**) 1700110030016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:60,06 mp (sup. utila:  42
,90 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:1
950

1

89,00 56,00 145,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1229/1, Anexe lemn fara inst.:16,
56 mp (sup. utila:  11,83 mp), 
Suprafata Totala: 17; An anexa:1950

2

8,00 5,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 97,00 61,00 158,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1229/1, Suprafata Totala: 503; 
Suprafete: , liber:427,14 mp, ocupat:76
,16 mp

3

256,00 149,00 405,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1229/1, Suprafata Totala: 296; 
Suprafete: , arabil:296,14 mp

4

40,00 26,00 66,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 296,00 175,00 471,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10162 
/ 31.12.2012

5

698,00 342,00 1.040,00

T O T A L  Alte Taxe : 698,00 342,00 1.040,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.091,00 578,00 1.669,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARCU LUCRETIA,  MARCU ALEXANDRU-ION,IONITA MARIA, LUNGU  STEFANIA, 
Nr. de rol nominal unic:  11266
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 31 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2420208400708 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0198772 / 17.06.202
1

1 0198772/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 290,00 0,00 290,00

T O T A L  (LEI  RON) : 290,00 0,00 290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARES  VASILE VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  354601
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 13 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/316296 , C.I.F.**) 1760721471014 , tel./fax 

0720328949 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 13, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
53826, Anexe lemn fara inst.:14,01 mp 
(sup. utila:  10,01 mp), Suprafata 
Totala: 14; An anexa:2006; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53826, Suprafata 
Totala: 200; Suprafete: , liber:185,99 
mp, ocupat:14,01 mp

2

18,00 3,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 3,00 21,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2011

3

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 237,00 26,00 263,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARES NICOLAE;  MARES ANDA-MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15742
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. POLONA , nr. 35 , 

bl.   , sc.   , et.  2 , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1380420400190 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.050; Suprafete: , arabil:5.050,
00 mp

2

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARGARIT MIHAI ;  MARGARIT CODRUTA DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14482
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 685556 , C.I.F.**) 2681117163318 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.129; Suprafete: , 
arabil:1.129,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIAN  TATIANA-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13960
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

58,00 24,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 24,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 24,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10345
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 30 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1460706400613 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

421,00 103,00 524,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 103,00 524,00

T O T A L  (LEI  RON) : 421,00 103,00 524,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11235
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 15 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760103471017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:1,36 mp (sup. utila:  0,97 mp), 
Suprafata Totala: 1; An anexa:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:43,07 mp (sup. utila:  30,76 mp), 
Suprafata Totala: 43; An ct.:2006; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

10,00 5,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 5,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 576; Suprafete: , arabil:575,85 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 379; Suprafete: , liber:334,61 
mp, ocupat:44,43 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

18,00 7,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 7,00 26,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 178972; 
Nr.:WVWZZZ6NZ1Y256887; Serie 
sasiu: WVWZZZ6NZ1Y256887

5
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56,00 8,00 64,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ALFA ROMEO ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3257633; Nr.:Z
AR93700005072587; Serie sasiu: ZAR
93700005072587

6

64,00 16,00 80,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
DAEWOO TICO ; CC: 796; Masa: 0; CP
0; Seria: 904831; Nr.:KLY3S11BDXC61
6671; Serie sasiu: KLY3S11BDXC6166
71

7 Dec 5261/06.05.2021;

64,00 7,00 71,00

T O T A L   : 184,00 31,00 215,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 184,00 31,00 215,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010; Procent coproprietate: 50,
00%

8

212,00 50,00 262,00

T O T A L  Alte Taxe : 212,00 50,00 262,00

T O T A L  (LEI  RON) : 426,00 93,00 519,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12456
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 655 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 286 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:15,00 
mp (sup. utila:  10,71 mp), Suprafata 
Totala: 15; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 286 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:58,00 mp (s
up. utila:  41,43 mp), Suprafata Totala: 
58; An ct.:2006

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 40; Suprafete: , livezi:40,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 682; Suprafete: , vii:682,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.947; Suprafete: , arabil:1.947,
00 mp

5

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 286 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 321; 

6
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Suprafete: , liber:248,00 mp, ocupat:73
,00 mp

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 2,00 31,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 155,00 8,00 163,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  10687
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.264; Suprafete: , arabil:4.264,
00 mp

1

228,00 152,00 380,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

36,00 70,00 106,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 264,00 222,00 486,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 222,00 486,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  DANIEL ROBERT 
Nr. de rol nominal unic:  12291
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 30 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 392746 , C.I.F.**) 1871027471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: DO32500; Nr.:
UU1LSDBSP46507099; Serie sasiu: UU
1LSDBSP46507099

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  DOMNITA 
Nr. de rol nominal unic:  10705
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 680; Suprafete: , arabil:680,00 
mp

1

62,00 30,00 92,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

2,00 4,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 34,00 98,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 8.140; Suprafete: , arabil:8.140,
00 mp

3

439,00 287,00 726,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

69,00 135,00 204,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 508,00 422,00 930,00

T O T A L  (LEI  RON) : 572,00 456,00 1.028,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11521
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:45,60 mp (sup. utila:  32,57 mp), 
Suprafata Totala: 46; An ct.:2006

1

94,00 57,00 151,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

12,00 24,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 106,00 81,00 187,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:13.01.2012

3

51,00 90,00 141,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 90,00 141,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

88,00 153,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 88,00 153,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 245,00 324,00 569,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  ELENA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10823
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 554 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2531122400667 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
lemn fara inst.:55,20 mp (sup. utila:  39
,43 mp), Suprafata Totala: 55; An 
anexa:2006

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
beton fara inst.:17,50 mp (sup. utila:  
12,50 mp), Suprafata Totala: 18; An 
anexa:2006

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
lemn fara inst.:6,50 mp (sup. utila:  4,6
4 mp), Suprafata Totala: 7; An anexa:2
006

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. lemn 
fara inst.:94,00 mp (sup. utila:  67,14 
mp), Suprafata Totala: 94; An ct.:2006

4

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 2,00 35,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554 Rang: IV, 

5
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Zona: B, Suprafata Totala: 632; 
Suprafete: , vii:632,00 mp

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.289; Suprafete: , arabil:6.289,
00 mp

6

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 979; 
Suprafete: , liber:812,30 mp, ocupat:16
6,70 mp

7

79,00 5,00 84,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 554 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1845/1, Tarla: 49, 
Suprafata Totala: 286; Suprafete: , 
arabil:286,00 mp

8

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 100,00 6,00 106,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 244,00 13,00 257,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  10461
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 9 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT776665 , C.I.F.**) 2440820400430 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 9, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 
mp), Suprafata Totala: 20; An anexa:2
006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 9, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 
mp), Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

2

21,00 3,00 24,00

T O T A L  Cladiri : 25,00 3,00 28,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 9 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 726; 
Suprafete: , liber:658,00 mp, ocupat:68
,00 mp

3

91,00 12,00 103,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 91,00 12,00 103,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

458,00 110,00 568,00

T O T A L  Alte Taxe : 458,00 110,00 568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 574,00 125,00 699,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  FLOAREA ; MARIN CRISTACHE 
Nr. de rol nominal unic:  14596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:37,50 mp (sup. utila:  26
,79 mp), Suprafata Totala: 38; An ct.:2
006

1

69,00 32,00 101,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

28,00 76,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 97,00 108,00 205,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

58,00 166,00 224,00

T O T A L  Alte Taxe : 58,00 166,00 224,00

T O T A L  (LEI  RON) : 155,00 274,00 429,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1785954
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SERBAN VODA , 

nr.  256 , bl.  13 , sc.  A , et.  1 , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 345056 , C.I.F.**) 1460109400281 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.900; Suprafete: , arabil:3.900,
00 mp

1

166,00 55,00 221,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 934/
12, Tarla: 197, Suprafata Totala: 5.655; 
Suprafete: , arabil:5.655,00 mp

2

256,00 87,00 343,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 422,00 142,00 564,00

T O T A L  (LEI  RON) : 422,00 142,00 564,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. BISERICII , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1400720400459 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 965; Suprafete: , arabil:964,60 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55803, Suprafata Totala: 104; 
Suprafete: , arabil:104,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55804, Suprafata Totala: 104; 
Suprafete: , arabil:104,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57168, Suprafata Totala: 78; Suprafete
: , arabil:78,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  IRINA, ION, MIHALACHE, CONSTANTIN, DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  13647
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 17.800; Suprafete: , arabil:17.8
00,00 mp

1

885,00 555,00 1.440,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

143,00 269,00 412,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.028,00 824,00 1.852,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.028,00 824,00 1.852,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  IRINEL 
Nr. de rol nominal unic:  1847845
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 8 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1711005470017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SUPER NOVA ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: DA0148
6; Nr.:UU1R5231512925429; Serie 
sasiu: UU1R5231512925429

1

439,00 245,00 684,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU BAOTIAN ; CC
49; Masa: 1600; CP:; Nr.:L2PTCAP7753
500605; Serie sasiu: L2PTCAP775350
0605

2

65,00 36,00 101,00

T O T A L   : 504,00 281,00 785,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 504,00 281,00 785,00

T O T A L  (LEI  RON) : 504,00 281,00 785,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1658678
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/137576 , C.I.F.**) 1840510471342 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1399; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA31421; Nr.:
UU1LSDAAH33231828; Serie sasiu: 
UU1LSDAAH33231828

1

112,00 13,00 125,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UC01384; Nr.:
UU1LSDAAH35796837; Serie sasiu: 
UU1LSDAAH35796837

2

112,00 13,00 125,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D040730; Nr.:U
U1LSDJJH36217076; Serie sasiu: UU1
LSDJJH36217076

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 288,00 30,00 318,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 288,00 30,00 318,00

T O T A L  (LEI  RON) : 288,00 30,00 318,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  MARCELA 
Nr. de rol nominal unic:  10469
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  119 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GR 604449 , C.I.F.**) 2420301400729 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:26,40 
mp (sup. utila:  18,86 mp), Suprafata 
Totala: 26; An anexa:2006

1

14,00 4,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:35,10 mp (s
up. utila:  25,07 mp), Suprafata Totala: 
35; An ct.:2006

2

51,00 16,00 67,00

T O T A L  Cladiri : 65,00 20,00 85,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , vii:160,00 mp

3

23,00 10,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 140; Suprafete: , arabil:140,00 
mp

4

21,00 8,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
0 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
321; Suprafete: , liber:259,50 mp, 
ocupat:61,50 mp

5

136,00 48,00 184,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 180,00 66,00 246,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

622,00 183,00 805,00

T O T A L  Alte Taxe : 622,00 183,00 805,00

T O T A L  (LEI  RON) : 867,00 269,00 1.136,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1639538
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 392 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/138474 , C.I.F.**) 1650423400302 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER ; CC: 1796; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 664144; Nr.:S
ALLNABA81A317392; Serie sasiu: 
SALLNABA81A317392

1

679,00 128,00 807,00

T O T A L   : 679,00 128,00 807,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 679,00 128,00 807,00

T O T A L  (LEI  RON) : 679,00 128,00 807,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  11762
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 5 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670825471010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CRINULUI, nr. 5 Rang: IV, Zona: B
, Cl. lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila
:  42,86 mp), Suprafata Totala: 60; An 
ct.:2006

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 1,00 15,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CRINULUI, nr. 5 Rang: IV, Zona: B
, Suprafata Totala: 736; Suprafete: , 
liber:676,00 mp, ocupat:60,00 mp

2

48,00 4,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 4,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 201,00 11,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1857527
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 80 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 433529 , C.I.F.**) 1690819470010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU SKYGO ; CC: 
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 75038243; 
Nr.:LF3TCB2A47B300775; Serie sasiu: 
LF3TCB2A47B300775

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  2544283
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CRINULUI , nr. 5 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 279468 , C.I.F.**) 1920226471335 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI GETZ ; CC: 1086; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3753881; Nr.:K
MHBT51GP4U160625; Serie sasiu: 
KMHBT51GP4U160625

1

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  PETRICA 
Nr. de rol nominal unic:  1653752
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 14 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1611021400521 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:23,00 mp (sup. utila:  16
,43 mp), Suprafata Totala: 23; An 
anexa:1995; Procent coproprietate: 18,
75%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:88,00 mp (sup. utila:  62,86 
mp), Suprafata Totala: 88; An ct.:1980; 
Procent coproprietate: 18,75%

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 1.5
08; Suprafete: , arabil:1.508,00 mp; 
Procent coproprietate: 18,75%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 
546; Suprafete: , liber:435,00 mp, 
ocupat:111,00 mp; Procent 
coproprietate: 18,75%

4

7,00 1,00 8,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 18,75%

5

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Alte Taxe : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 3,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  11014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1271109400191 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:16,50 mp (sup. utila:  11,79 mp), 
Suprafata Totala: 17; An ct.:2006

1

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 0,00 7,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 331; Suprafete: , arabil:331,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 221; Suprafete: , liber:204,50 
mp, ocupat:16,50 mp

3

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 4,00 34,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 255,00 27,00 282,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  1845032
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 9 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1681010470060 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: DO45531; Nr.:
UU1LSDEKF37626186; Serie sasiu: UU
1LSDEKF37626186

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi RATB 839892 / 10.11.20142 839892/PV

100,00 0,00 100,00

Amenzi buget local PIFX/0057646 / 26.
02.2016

3 PIFX/0057646/

1.574,00 0,00 1.574,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.674,00 0,00 1.674,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.738,00 4,00 1.742,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN  VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  1662668
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  115 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670626471026 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN ALEXANDRU,CNP 1760624471027  :DRAGOMIR OANA CNP 2841005471337
Nr. de rol nominal unic:  10593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 66 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 66 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:52,45 mp (sup. 
utila:  37,46 mp), Suprafata Totala: 52; 
An anexa:2006

1

17,00 5,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 66 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. lemn fara inst.:51,60 mp (sup. utila:  
36,86 mp), Suprafata Totala: 52; An 
ct.:2006

2

56,00 18,00 74,00

T O T A L  Cladiri : 73,00 23,00 96,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 407; Suprafete: , vii:407,00 mp

3

62,00 38,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 66 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
liber:488,95 mp, ocupat:104,05 mp

4

255,00 112,00 367,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 66 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

5

119,00 280,00 399,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 436,00 430,00 866,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6
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841,00 513,00 1.354,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

257,00 595,00 852,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.098,00 1.108,00 2.206,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.607,00 1.561,00 3.168,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN ANA CNP 2761123443020:MARIN FLORIN CNP 1810127420067
Nr. de rol nominal unic:  11606
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. ANDRONACHE , 

nr.  217 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RX/833070 , C.I.F.**) 2761123443020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 129A Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57366-LOTUL 2, Cl. 
beton fara inst.:79,00 mp (sup. utila:  
56,43 mp), Suprafata Totala: 79; An 
ct.:2015

1 Dec /06.01.2021;

54,00 3,00 57,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 129A Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: AUTORIZATIA DE 
CONSTRUIRE NR 87/21,06,2018, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2018

2 Dec /06.01.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 129A Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57366-LOTUL 2, 
Parcela: 5984/1:5985:5986, Tarla: CV 
146, Suprafata Totala: 404; Suprafete: 
, liber:317,50 mp, ocupat:86,50 mp

3 Dec /06.01.2021;

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

4 Dec /06.01.2021;

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 10,00 195,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN ANTRANIG-MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  10787
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. CIPRIAN 

PORUMBESCU , nr.  50 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/315646 , C.I.F.**) 1810904410043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1497
:CF 51390, Parcela: 633/1/4, Tarla: 152
, Suprafata Totala: 1.001; Suprafete: , 
arabil:1.000,62 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1498
:CF 53395, Parcela: 633/1/5, Tarla: 152
, Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:999,70 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN CONSTANTA,  MARIN MIHAIU,MARIN ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15132
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PITIGOILOR , nr. 3 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 526742 , C.I.F.**) 2671004470043 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:146,00 mp (sup. utila:  104,29 
mp), Suprafata Totala: 146; An ct.:200
8

1

98,00 6,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 98,00 6,00 104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 98,00 6,00 104,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MARIN CRISTIAN,STEFANESCU GHEORGHITA, STEFAN AURICA,STEFANESCU DUMITRU prin 
mandatar Moraru Aurel 

Nr. de rol nominal unic:  15649
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.200; Suprafete: , arabil:3.200,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN DOMNICA  (CRACIUNESCU STEFAN SI FLOAREA) 
Nr. de rol nominal unic:  11174
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:43,91 mp (sup. utila:  31,36 mp), 
Suprafata Totala: 44; An ct.:2006

1

307,00 195,00 502,00

T O T A L  Cladiri : 307,00 195,00 502,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 326; Suprafete: , liber:282,32 
mp, ocupat:43,91 mp

2

219,00 144,00 363,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 219,00 144,00 363,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CZ ; CC: 125; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 4530113831; Nr.:453011383
1; Serie sasiu: 4530113831

3

95,00 64,00 159,00

T O T A L   : 95,00 64,00 159,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 95,00 64,00 159,00

T O T A L  (LEI  RON) : 621,00 403,00 1.024,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN DRAGOMIR ;MARIN STEFAN;  BOBOC NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  13829
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 17.548; Suprafete: , arabil:17.5
48,00 mp

1

88,00 5,00 93,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 88,00 5,00 93,00

T O T A L  (LEI  RON) : 88,00 5,00 93,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN ELEONORA IONUTA 
Nr. de rol nominal unic:  1661369
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 9 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/367973 , C.I.F.**) 2750720293153 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1389; Masa: 
1600; CP:; Seria: RO46203; Nr.:VF1LB
ND0540629869; Serie sasiu: VF1LBND
0540629869

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX /0057646 / 
26.02.2016

2 PIFX /0057646/PV

1.573,00 0,00 1.573,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.573,00 0,00 1.573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.629,00 3,00 1.632,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN GHE.  VOICA 
Nr. de rol nominal unic:  14257
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.400; Suprafete: , 
arabil:10.400,00 mp

1

534,00 351,00 885,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

88,00 174,00 262,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 622,00 525,00 1.147,00

T O T A L  (LEI  RON) : 622,00 525,00 1.147,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN I.  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11496
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. REINVIERII , nr. 49 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500729510013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 49 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:30,00 mp (sup. 
utila:  21,43 mp), Suprafata Totala: 30; 
An ct.:2006

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 373; Suprafete: , arabil:373,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , vii:101,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 49 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 701; Suprafete: , 
liber:671,00 mp, ocupat:30,00 mp

4

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 153,00 9,00 162,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN LILIANA ;  MARIN CATALIN VISAN, CNP 1670904471061
Nr. de rol nominal unic:  2852150
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 

BUCURESTILOR , nr.  64 , bl.  P45 , sc.  1 , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670908471013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.304; Suprafete: , 
arabil:2.304,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN MARIA, NITUICA IOANA,NICOLAE GHEORGHE,  ROMAN ALEXANDRU, ANDREI MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14050
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.760; Suprafete: , arabil:1.760,
00 mp

1

74,00 40,00 114,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 547; Suprafete: , liber:547,00 
mp

2

295,00 199,00 494,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

58,00 110,00 168,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 427,00 349,00 776,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.093; Suprafete: , arabil:8.093,
00 mp

4

404,00 261,00 665,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

65,00 124,00 189,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 469,00 385,00 854,00

T O T A L  (LEI  RON) : 896,00 734,00 1.630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN MARILENA  (MARIN GHE .ELENA) 
Nr. de rol nominal unic:  12839
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ION LUCA CARAGIALE 

, nr.  27 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670325230911 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 27, bl. 
-, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:31,00 mp (sup. 
utila:  22,14 mp), Suprafata Totala: 31; 
An anexa:2006

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 27, bl. 
-, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:115,00 mp (sup. 
utila:  82,14 mp), Suprafata Totala: 115; 
An ct.:2006

2

319,00 102,00 421,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 27, bl. 
-, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:108,00 mp (sup. 
utila:  77,14 mp), Suprafata Totala: 108; 
An ct.:2006

3

292,00 169,00 461,00

T O T A L  Cladiri : 620,00 272,00 892,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 291; Suprafete: , vii:2
91,00 mp

4

8,00 5,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 685; Suprafete: , 

5
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arabil:685,00 mp
46,00 28,00 74,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION LUCA CARAGIALE, nr. 27 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
852; Suprafete: , liber:598,00 mp, 
ocupat:254,00 mp

6

256,00 85,00 341,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 310,00 118,00 428,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

488,00 152,00 640,00

T O T A L  Alte Taxe : 488,00 152,00 640,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.418,00 542,00 1.960,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN METODIA 
Nr. de rol nominal unic:  10496
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 14 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2380619400877 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:23,00 mp (sup. utila:  16
,43 mp), Suprafata Totala: 23; An 
anexa:1995; Procent coproprietate: 62,
50%

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:88,00 mp (sup. utila:  62,86 
mp), Suprafata Totala: 88; An ct.:1980; 
Procent coproprietate: 62,50%

2

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 44,00 4,00 48,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 
422; Suprafete: , livezi:422,00 mp; 
Procent coproprietate: 62,50%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 
280; Suprafete: , vii:280,00 mp; 
Procent coproprietate: 62,50%

4

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 1.5
08; Suprafete: , arabil:1.508,00 mp; 
Procent coproprietate: 62,50%

5

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 
546; Suprafete: , liber:435,00 mp, 
ocupat:111,00 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

6

22,00 2,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 190385; 
Nr.:WVBWZZZ1JZ2D100805; Serie 
sasiu: WVBWZZZ1JZ2D100805; Data 
iesire:27.10.2021

7

409,00 190,00 599,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 470500; 
Nr.:WVWZZZ1JZXD512815; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZXD512815

8

192,00 37,00 229,00

T O T A L   : 601,00 227,00 828,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 601,00 227,00 828,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 62,50%

9

69,00 3,00 72,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R21 0137122 / 20.
02.2018

10 0137122/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie R17 0436577 / 01.
08.2017

11 0436577/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie PIFX 0144051 / 02
.08.2017

12 0144051/PV

290,00 0,00 290,00

Amenzi de circulatie CP 6195529 / 26.0
8.2018

13 6195529/PV

170,00 0,00 170,00

Amenzi de circulatie PIFX 0194103 / 04
.03.2018

14 0194103/PV

290,00 0,00 290,00

Amenzi de circulatie CP 1051806 / 04.0
5.2018

15 1051806/PV

140,00 0,00 140,00

Amenzi de circulatie CC 9941404 / 09.
09.2018

16 9941404/PV

560,00 0,00 560,00

Amenzi de circulatie PIFW 054947 / 10.
07.2019

17 054947/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.309,00 3,00 2.312,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.981,00 236,00 3.217,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN NICULAE ; POPESCU IOANA;  PAHONTU FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  15433
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1401001400431 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 192/38, Tarla: 27, Suprafata 
Totala: 3.960; Suprafete: , arabil:3.960,
00 mp

1

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARIN T.  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12149
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.802; Suprafete: , arabil:7.802,
00 mp

1

199,00 134,00 333,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 22,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 199,00 156,00 355,00

T O T A L  (LEI  RON) : 199,00 156,00 355,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MARIN VASILICA; NENCIU IOANA, DOBRICA FLOAREA, DEFRANCISCO EREMIA; DEFRANCISCO 
DAN 

Nr. de rol nominal unic:  14476
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.400; Suprafete: , 
arabil:4.400,00 mp

1

241,00 156,00 397,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.400; Suprafete: , 
arabil:3.400,00 mp

2

184,00 119,00 303,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

3

276,00 179,00 455,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

115,00 218,00 333,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 816,00 672,00 1.488,00

T O T A L  (LEI  RON) : 816,00 672,00 1.488,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINESCU  EMIL 
Nr. de rol nominal unic:  10623
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 217802 , C.I.F.**) 1590504400080 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

102,00 11,00 113,00

T O T A L  Alte Taxe : 102,00 11,00 113,00

T O T A L  (LEI  RON) : 102,00 11,00 113,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINESCU FLORICA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13231
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. LINIEI , nr. 35 , bl. 

5C , sc.  1 , et.  3 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670626471034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINICA  ILEANA MONICA SI CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13884
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.800; Suprafete: , arabil:8.800,
00 mp

1

438,00 289,00 727,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

70,00 137,00 207,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 508,00 426,00 934,00

T O T A L  (LEI  RON) : 508,00 426,00 934,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MARINICA D.ANGHEL, DINU ELENA,CRISTEA GHERGHINA CTR DE MANDAT BADEA ION CNP 
1570706400669

Nr. de rol nominal unic:  15558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. 

LAGUNA ALBASTRA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.000; Suprafete: , arabil:4.000,
00 mp

1

37,00 5,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2012

2

139,00 130,00 269,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 176,00 135,00 311,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 135,00 311,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINICA ILEANA MONICA SI MARINICA CONSTANTIN  (DUMITRU ANA) 
Nr. de rol nominal unic:  11670
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 053065 , C.I.F.**) 2711111470051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.203; Suprafete: , arabil:1.203,
00 mp

1

50,00 20,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 20,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 20,00 70,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINICA MARIAN BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  12901
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. CRINUL DE 

PADURE , nr.  5 , bl.  GIIb4/5 , sc.  A , et.  3 , ap.  40
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/380086 , C.I.F.**) 1880810471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:34,50 mp (sup. 
utila:  24,64 mp), Suprafata Totala: 35; 
An anexa:2006

1

6,00 18,00 24,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:52,80 mp (sup. utila:  37
,71 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:2
006

2

24,00 66,00 90,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

0,00 55,00 55,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 139,00 169,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1609,1610,1611, Tarla: 36, 
Suprafata Totala: 267; Suprafete: , 
liber:179,20 mp, ocupat:87,30 mp

4

12,00 7,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 7,00 19,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

445,00 735,00 1.180,00

T O T A L  Alte Taxe : 445,00 735,00 1.180,00

T O T A L  (LEI  RON) : 487,00 881,00 1.368,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINUS MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1852480
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 694 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/412922 , C.I.F.**) 1670711471045 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 079681; 
Nr.:WVWZZZ1JZYW653704; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZYW653704

1 Dec 860/26.01.2021;

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MARINUS MARIAN:MARINUS NICULINA CNP 2630104400480
Nr. de rol nominal unic:  11841
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 694 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 353373 , C.I.F.**) 1670711471045 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Anexe lemn 
fara inst.:29,00 mp (sup. utila:  20,71 
mp), Suprafata Totala: 29; An anexa:2
006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Cl. lemn fara 
inst.:46,00 mp (sup. utila:  32,86 mp), 
Suprafata Totala: 46; An ct.:2006

2

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Cl. beton fara 
inst.:65,00 mp (sup. utila:  46,43 mp), 
Suprafata Totala: 65; An ct.:2013

3

78,00 9,00 87,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Cl. beton fara 
inst.:23,00 mp (sup. utila:  16,43 mp), 
Suprafata Totala: 23; An ct.:2008

4

29,00 4,00 33,00

T O T A L  Cladiri : 119,00 14,00 133,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Parcela: 189,1
90,191,192, Tarla: 5, Suprafata Totala: 

5
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176; Suprafete: , vii:176,00 mp
1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Parcela: 189,1
90,191,192, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
517; Suprafete: , arabil:517,00 mp

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 694 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55783, Parcela: 189,1
90,191,192, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
561; Suprafete: , liber:398,00 mp, 
ocupat:163,00 mp

7

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
MARINUS FLOAREA cf TP 66257/20,06
,2003, Parcela: 640/41, Tarla: 154, 
Suprafata Totala: 10.000; Suprafete: , 
arabil:10.000,00 mp

8

48,00 3,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
MARINUS FLOAREA cf TP 66257/20,06
,2003, Parcela: 620/17/1, Tarla: 149, 
Suprafata Totala: 4.454; Suprafete: , 
arabil:4.454,00 mp

9

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 4,00 73,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

167,00 15,00 182,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 15,00 182,00

T O T A L  (LEI  RON) : 383,00 35,00 418,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MASTACAN  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  12469
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 726 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

2

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.713; Suprafete: , arabil:2.713,
00 mp

3

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 63; Suprafete: , ocupat:63,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.839; Suprafete: , arabil:10.8
39,00 mp

5

52,00 3,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 52,00 3,00 55,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 185,00 10,00 195,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MASTACANEANU  VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  4359267
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul NEAMŢ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PIATRA-NEAMŢ , satul/sectorul PIATRA-NEAMŢ , str. 

FDT.ION LUCA CARAGIALE , nr.  4 , bl.   , sc.  D , et.  3 , ap.  50
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1531220270593 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3800
, Nr.CarFunc: 4425, Parcela: 991/14/1, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 15.000; 
Suprafete: , arabil:15.000,00 mp

1 Dec /11.02.2021;

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3776
, Nr.CarFunc: 4432, Parcela: 991/4/2, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

2 Dec /11.02.2021;

20,00 1,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3783
, Nr.CarFunc: 4435, Parcela: 1020/2, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 35.000; 
Suprafete: , arabil:35.000,00 mp

3 Dec /11.02.2021;

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3804
, Nr.CarFunc: 4410, Parcela: 1020/3, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 10.000; 
Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

4 Dec /11.02.2021;

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3795
, Nr.CarFunc: 4418, Parcela: 1020/4, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

5 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3788
, Nr.CarFunc: 4416, Parcela: 1020/5, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

6 Dec /11.02.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3810
, Nr.CarFunc: 4424, Parcela: 1020/6, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 40.000; 
Suprafete: , arabil:40.000,00 mp

7 Dec /11.02.2021;

20,00 1,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3817
, Nr.CarFunc: 4421, Parcela: 1020/7, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 25.396; 
Suprafete: , arabil:25.396,00 mp

8 Dec /11.02.2021;

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3807
, Nr.CarFunc: 4402, Parcela: 1020/8, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 57.153; 
Suprafete: , arabil:57.153,00 mp

9 Dec /11.02.2021;

28,00 2,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3778
, Nr.CarFunc: 4431, Parcela: 1020/12, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 22.388; 
Suprafete: , arabil:22.388,00 mp

10 Dec /11.02.2021;

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3777
, Nr.CarFunc: 4430, Parcela: 1020/11, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 12.612; 
Suprafete: , arabil:12.612,00 mp

11 Dec /11.02.2021;

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3797
, Nr.CarFunc: 4419, Parcela: 991/5/3, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 16.269; 
Suprafete: , arabil:16.269,00 mp

12 Dec /11.02.2021;

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3794
, Nr.CarFunc: 4417, Parcela: 1020/1, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 13.717; 
Suprafete: , arabil:13.717,00 mp

13 Dec /11.02.2021;

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3818
, Nr.CarFunc: 4422, Parcela: 1020/13, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 27.500; 
Suprafete: , arabil:27.500,00 mp

14 Dec /11.02.2021;

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3801
, Nr.CarFunc: 4426, Parcela: 1020/14, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 30.000; 
Suprafete: , arabil:30.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 2,55%

15 Dec /11.02.2021;

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 16 Dec /11.02.2021;
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3785
, Nr.CarFunc: 4436, Parcela: 1020/9, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 11.864; 
Suprafete: , arabil:11.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 2,55%

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3809
, Nr.CarFunc: 4423, Parcela: 1020/10, 
Tarla: 221, Suprafata Totala: 20.633; 
Suprafete: , arabil:20.633,00 mp; 
Procent coproprietate: 2,55%

17 Dec /11.02.2021;

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 193,00 10,00 203,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 10,00 203,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MASU  STEFAN ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11529
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 11 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/281739 , C.I.F.**) 1941019460080 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 607, Parcela: 896/6:8
96/7:896/8:5215:5216:5217:5218, Tarla
: T171:CV 120, Suprafata Totala: 4.621
; Suprafete: , arabil:4.621,00 mp; Data 
iesire:02.11.2021

1

32,00 2,00 34,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 2,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 2,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MASU  STEFAN ADRIAN   Peris1
Nr. de rol nominal unic:  11528
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 11 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1941019460080 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 11-13, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An ct.:2010

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 11-13 Rang: V, 
Zona: C, Nr.CarFunc:  , Parcela: 896/6:
896/7:896/8:5212,5213,52145215:521
6:5217:5218, Tarla: T171 : CV 187 : CV 
120, Suprafata Totala: 25.444; 
Suprafete: , liber:21.515,00 mp, ocupat
:3.929,00 mp

2

616,00 31,00 647,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 616,00 31,00 647,00

T O T A L  (LEI  RON) : 629,00 32,00 661,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEESCU  HORIA TEODOR CALIN 
Nr. de rol nominal unic:  2005684
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. THEODOR 

PALLADY , nr.  22 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 114621 , C.I.F.**) 1720219400105 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/1, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 184.614; Suprafete: , arabil:184
.614,00 mp; Procent coproprietate: 30,
00%

1

521,00 58,00 579,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/2, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 242.563; Suprafete: , arabil:242
.563,00 mp; Procent coproprietate: 30,
00%

2

684,00 76,00 760,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/3, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 72.823; Suprafete: , arabil:72.8
23,00 mp; Procent coproprietate: 30,00
%

3

206,00 23,00 229,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.411,00 157,00 1.568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.411,00 157,00 1.568,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEESCU  IONUT TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  2868606
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 542 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/593164 , C.I.F.**) 1750207471048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 973; Masa: 1600
; CP:; Nr.:WOLOXCF0826014188; Serie 
sasiu: WOLOXCF0826014188

1

120,00 21,00 141,00

T O T A L   : 120,00 21,00 141,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 120,00 21,00 141,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 21,00 141,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12350
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 

31 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690915470072 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 39 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:75,15 mp (
sup. utila:  53,68 mp), Suprafata Totala: 
75; An ct.:2006

1

51,00 27,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 27,00 78,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 39 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , liber:424,85 mp, ocupat:75
,15 mp

2

23,00 13,00 36,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 13,00 36,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

312,00 72,00 384,00

T O T A L  Alte Taxe : 312,00 72,00 384,00

T O T A L  (LEI  RON) : 386,00 112,00 498,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  EMILIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2024118
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna TITU , satul/sectorul TITU , str. - , nr. 71 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DB/741528 , C.I.F.**) 1831109185201 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
B, Cl. beton fara inst.:142,00 mp (sup. 
utila:  101,43 mp), Suprafata Totala: 
142; An ct.:2017

1

102,00 6,00 108,00

T O T A L  Cladiri : 102,00 6,00 108,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROZELOR, nr. 31 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 1905/4, Parcela: 816/4, 
Tarla: 171, Suprafata Totala: 1.529; 
Suprafete: , liber:1.387,00 mp, ocupat:
142,00 mp

2

99,00 6,00 105,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 99,00 6,00 105,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 9286 / 
31.12.2016

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 17,00 329,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10897
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul TINCABESTI , str. ION 

BAICOIANU , nr.  92 , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  -  
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/576939 , C.I.F.**) 2620905400337 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 51, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:280,00 mp (sup. utila:  200,00 
mp), Suprafata Totala: 280; An ct.:202
0; Procent coproprietate: 50,00%

1

200,00 12,00 212,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 51, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:80,00 mp (sup. utila:  
57,14 mp), Suprafata Totala: 80; An 
anexa:2020; Procent coproprietate: 50,
00%

2

17,00 1,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 217,00 13,00 230,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 51 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1190,1191,1192, 
Tarla: CV 41, Suprafata Totala: 953; 
Suprafete: , arabil:953,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 51 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1190,1191,1192, 
Tarla: CV 41, Suprafata Totala: 470; 
Suprafete: , liber:110,00 mp, ocupat:36
0,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

4

30,00 3,00 33,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59091, Suprafata Totala: 989; 
Suprafete: , arabil:989,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

5

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

6

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 391,00 22,00 413,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1610326400443 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 216; Suprafete: , arabil:216,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.058; Suprafete: , arabil:2.058,
00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10910
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 61 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560329155229 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:33,00 mp (sup. utila:  23,57 
mp), Suprafata Totala: 33; An anexa:2
006

1

30,00 22,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:77,20 mp (sup. utila:  55,14 mp), 
Suprafata Totala: 77; An ct.:2006

2

169,00 124,00 293,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

39,00 86,00 125,00

T O T A L  Cladiri : 238,00 232,00 470,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 162; Suprafete: , vii:162,00 mp

4

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 568; Suprafete: , arabil:568,00 
mp

5

57,00 39,00 96,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 361; Suprafete: , liber:250,80 

6
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mp, ocupat:110,20 mp
228,00 177,00 405,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

42,00 96,00 138,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 338,00 320,00 658,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

1.053,00 669,00 1.722,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

260,00 563,00 823,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.313,00 1.232,00 2.545,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.889,00 1.784,00 3.673,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  1848758
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 594 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580401155234 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TOYOTA ; CC: 1332; Masa: 
1600; CP:; Seria: 2650902; Nr.:JT152E
EB103118935; Serie sasiu: JT152EEB1
03118935

1

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 13,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1803897
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1850214410038 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 211091; 
Nr.:WVWZZZ1JZYP177013; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZYP177013

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  3664515
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ION DOBROBANTU , nr. 

123 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/326429 , C.I.F.**) 2750630471025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: -; Nr.:VF
1LM1R0H35666783; Serie sasiu: VF1L
M1R0H35666783

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11984
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.  6 , sc.  - , et.   , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 342446 , C.I.F.**) 1740313471021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 5011 / 
29.05.2019

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  NICOLAE TIBERIU 
Nr. de rol nominal unic:  1617203
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790426471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0150275 / 03.03.20211 0150275/PV

1.250,00 0,00 1.250,00

Alte amenzi PPHX 534598 / 31.07.20212 534598/PV
290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.540,00 0,00 1.540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.540,00 0,00 1.540,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI  STEFAN SI PETRE D MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13893
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  *- , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 25.800; Suprafete: , arabil:25.8
00,00 mp

1

1.284,00 1.001,00 2.285,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

208,00 431,00 639,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.492,00 1.432,00 2.924,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.492,00 1.432,00 2.924,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI A.  MARIA-INCHIS VEZI ROL 2952
Nr. de rol nominal unic:  14198
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.750; Suprafete: , 
arabil:1.750,00 mp

1

74,00 40,00 114,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

6,00 13,00 19,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 80,00 53,00 133,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

3

258,00 172,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 300,00 255,00 555,00

T O T A L  (LEI  RON) : 380,00 308,00 688,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI GHEORGHE;  MATEI GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  14978
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VIORELELOR , nr. 8 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 405020 , C.I.F.**) 1631129400441 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VIORELELOR, nr. 8 Rang: IV, 
Zona: B, Locuinta subsol/mansarda:51
,00 mp (sup. utila:  36,43 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
71,40 mp, Suprafata Totala: 122; An 
anexa:2008

1

63,00 2,00 65,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VIORELELOR, nr. 8 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:71,00 mp (s
up. utila:  50,71 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:99,40 mp, 
Suprafata Totala: 170; An ct.:2008

2

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Cladiri : 87,00 3,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 87,00 3,00 90,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI IOANA DEF PLATIT DE MINISTERU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10015
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 124 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 124, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:38,70 mp (sup. utila:  27,64 
mp), Suprafata Totala: 39; An ct.:2006

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI IONELA-MONICA CNP 2970125471358:  MATEI MARIAN BOGDAN CNP 1891016420029
Nr. de rol nominal unic:  10262
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 61 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/461806 , C.I.F.**) 2970125471358 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
51, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56071, Cl. beton fara 
inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 mp), 
Suprafata Totala: 24; An ct.:2006

1 Dec /08.06.2021;

33,00 5,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 5,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
51 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 56071, 
Parcela: 2947,2948, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
liber:226,00 mp, ocupat:24,00 mp

2 Dec /08.06.2021;

31,00 4,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 31,00 4,00 35,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3 Dec /08.06.2021;

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 282,00 32,00 314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI MARIAN - BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  1976212
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 61 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1891016420029 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1558; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 004951; Nr.:V
SSZZZ1MZ3R003324; Serie sasiu: 
VSSZZZ1MZ3R003324

1 Dec 6914/08.06.2021;

128,00 15,00 143,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA28164; Nr.:UU1R5
231523047175; Serie sasiu: UU1R523
1523047175

2 Dec 6914/08.06.2021;

611,00 518,00 1.129,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:09.07.2020

3

120,00 231,00 351,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 
; CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
073913; Nr.:WVWZZZ3BZ2P123527; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ2P123527

4 Dec 6914/08.06.2021;

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 1.249,00 808,00 2.057,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.249,00 808,00 2.057,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.249,00 808,00 2.057,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEI PAULA 
Nr. de rol nominal unic:  1661480
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 144 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/338834 , C.I.F.**) 2721030151857 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ADEV RAR 2237779/27,10,
2020 DAF ; CC: 12902; Masa: 18; CP:; 
Seria: A130287; Nr.:XLRTE47MS0E971
044; Serie sasiu: XLRTE47MS0E97104
4; Data iesire:11.08.2021

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L   : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MATEUTEANU STELA  CAMELIA 
Nr. de rol nominal unic:  15033
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - 140414 , C.I.F.**) 2580225400183 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

14,00 3,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

2

58,00 24,00 82,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 72,00 27,00 99,00

T O T A L  (LEI  RON) : 72,00 27,00 99,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAZARACHE  FLORIN-LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1630099
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

22 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/356007 , C.I.F.**) 1940123420075 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO ; CC: 1498; Masa: 
1600; CP:; Seria: 010113R; Nr.:KLATF1
9V14D062858; Serie sasiu: KLATF19V
14D062858

1

258,00 62,00 320,00

T O T A L   : 258,00 62,00 320,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 258,00 62,00 320,00

T O T A L  (LEI  RON) : 258,00 62,00 320,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAZILU DRAGOS ANDREI VIOREL ;;  MAZILU GEORGETA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  12120
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 494 , 

bl.  LIBRARIE , sc.  b , et.  1 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 227229 , C.I.F.**) 1750704151824 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:58,86 mp (sup. utila:  
42,04 mp), Suprafata Totala: 59; An 
ct.:2006

1

85,00 11,00 96,00

T O T A L  Cladiri : 85,00 11,00 96,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 303,00 34,00 337,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MAZILU PANAITE 
Nr. de rol nominal unic:  15818
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. STEFAN LUCHIAN 

, nr.  12 , bl.   , sc.  C , et.  2 , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BN 256823 , C.I.F.**) 1150321400176 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 919/
16, Tarla: 194, Suprafata Totala: 3.174; 
Suprafete: , arabil:3.174,00 mp

1

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 602/
1/45, Tarla: 147, Suprafata Totala: 7.50
0; Suprafete: , arabil:7.500,00 mp

2

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 620/
26/1, Tarla: 149, Suprafata Totala: 9.32
6; Suprafete: , arabil:9.326,00 mp

3

45,00 3,00 48,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 96,00 6,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 6,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MEDELET  FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14385
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 48.063; Suprafete: , arabil:48.0
62,84 mp

1

2.392,00 1.501,00 3.893,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

388,00 728,00 1.116,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.780,00 2.229,00 5.009,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.780,00 2.229,00 5.009,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3885373
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ABRUD , nr. 3 , bl

.  BIROUL NR 2 , sc.   , et.  3 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17056227 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa reclama si publicitate 1354 / 31.1
2.2019

1

23.679,00 0,00 23.679,00

T O T A L  Alte Taxe : 23.679,00 0,00 23.679,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23.679,00 0,00 23.679,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MEGA IMAGE S.R.L 
Nr. de rol nominal unic:  1843196
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. TIMISOARA , nr. 

26 , bl.  CLADIREA PLAZA ROMANIA , sc.   , et.  2 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  6719278 , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 8261 / 31.12.2013, 
Suprafata/Valoare: 14,00 mp/lei

1 Dec /29.03.2021;

391,00 20,00 411,00

Taxa Firma 11619 / 31.12.2017, 
Suprafata/Valoare: 49,00 mp/lei

2 Dec /29.03.2021;

1.764,00 106,00 1.870,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 2.155,00 126,00 2.281,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.155,00 126,00 2.281,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MENCU  VALENTIN GABRIEL : MENCU SILVIA ELISABETA 
Nr. de rol nominal unic:  1670459
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. COLENTINA , nr. 

10 , bl.  6 , sc.  D , et.  8 , ap.  165
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 517931 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50387, Parcela: 565/1/109/1, Tarla: 139
, Suprafata Totala: 1.227; Suprafete: , 
arabil:1.227,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MICHELE LETIZIA S.p.A. 
Nr. de rol nominal unic:  14887
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 01085080032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2251
:CARTE FUNCIARA 53255, Parcela: 
620/17 / INCHEIEREA DE INTABULARE 
CU NR 189856/21,11,2014 eliberata de 
OCPI ILFOV, Tarla: 149, Suprafata 
Totala: 13.699; Suprafete: , liber:13.69
9,33 mp

1 Dec 17119/10.03.2021;

0,00 6,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2253
:CARTE FUNCIARA 53254, Parcela: 
620/17/1 / INCHEIERE DE INTABULARE 
CU NR 189855/21,11,2014 eliberata de 
OCPI ILDOV, Tarla: 149, Suprafata 
Totala: 4.454; Suprafete: , liber:4.454,0
0 mp

2 Dec 17119/10.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2252
:CARTE FUNCIARA 53256, Parcela: 
620/17 / INCHEIEREA DE INTABULARE 
CU NR 189857/21,11,2014  eliberata de 
OCPI ILFOV, Tarla: 149, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , liber:5.000,0
0 mp

3 Dec 17119/10.03.2021;

0,00 2,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 10,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 10,00 10,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MICLARU CATALINA FLORENTA 
Nr. de rol nominal unic:  15277
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690413443041 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 16.179; Suprafete: , arabil:16.1
79,00 mp

1

152,00 17,00 169,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.500; Suprafete: , arabil:12.5
00,00 mp

2

118,00 14,00 132,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 270,00 31,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 270,00 31,00 301,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MICU  CLAUDIU-STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  1652170
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 23 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1881005471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU HUATIAN ; CC
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 080610315
; Nr.:LY5LA608881070008; Serie sasiu
: LY5LA608881070008

1

87,00 63,00 150,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire:  OPEL ASTRA ; CC: 1686; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 0186677; Nr.:
WOLOTGF4815162099; Serie sasiu: 
WOLOTGF4815162099

2

1.934,00 1.564,00 3.498,00

T O T A L   : 2.021,00 1.627,00 3.648,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.021,00 1.627,00 3.648,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.021,00 1.627,00 3.648,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MICU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10139
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077135 , municipiul/oraşul/comuna MOGOSOAIA , satul/sectorul MOGOSOAIA , str. 

COLENTINA , nr.  40 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1540126204100 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. lemn fara inst.:81,56 mp (sup. utila:  
58,26 mp), Suprafata Totala: 82; An 
ct.:2006

1

38,00 5,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 5,00 43,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
liber:318,44 mp, ocupat:81,56 mp

2

51,00 6,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 6,00 57,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310 ; CC: 1289; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 882146; Nr.:UU
1R1170F0908967; Serie sasiu: UU1R11
70F0908967

3

491,00 270,00 761,00

T O T A L   : 491,00 270,00 761,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 491,00 270,00 761,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 798,00 304,00 1.102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MICU  ILINCA 
Nr. de rol nominal unic:  1792469
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/14, Tarla: 69, Suprafata 
Totala: 1.620; Suprafete: , arabil:1.620,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MICU-DRUGAN ADRIAN:BADESCU MARIANA(2500723400033): BARAITAREANU ALEXANDRU(170
0618293091) 

Nr. de rol nominal unic:  1579774
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. AVIATIEI , nr. 5 , 

bl.  4C , sc.  3 , et.   , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/297601 , C.I.F.**) 1520728400170 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 13 Rang: IV, Zona: C, Nr.Ca
d: 51817, Anexe beton fara inst.:188,0
0 mp (sup. utila:  134,29 mp), 
Suprafata Totala: 188; An anexa:2013

1

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Cladiri : 37,00 3,00 40,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 13, bl. F, sc. 3, ap. 10 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51817, Parcela: 
3035,3036,3037, Tarla: 74, Suprafata 
Totala: 211; Suprafete: , liber:23,00 mp, 
ocupat:188,00 mp

2

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 13, bl. F, sc. 3, ap. 10 Rang: 
IV, Zona: C, Nr.Cad: 51818, Parcela: 
3035,3036,3037, Tarla: 74, Suprafata 
Totala: 72; Suprafete: , liber:72,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 4,00 54,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIEHL   MARIA RUXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  339434
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BACĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna ONESTI , satul/sectorul ONESTI , str. SATURN , nr. 6 , 

bl.   , sc.  A , et.   , ap.  32
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2740314044451 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50810, Parcela: 872/17, Tarla: 181, 
Suprafata Totala: 1.007; Suprafete: , 
arabil:1.007,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50811, Parcela: 872/17, Tarla: 181, 
Suprafata Totala: 1.006; Suprafete: , 
arabil:1.006,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51075, Parcela: 872/17, Tarla: 181, 
Suprafata Totala: 364; Suprafete: , 
arabil:364,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51064, Parcela: 872/17, Tarla: 181, 
Suprafata Totala: 504; Suprafete: , 
arabil:504,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51074;cota indiv. de 2/3 din 355 mp, 
Parcela: 872/17, Tarla: 181, Suprafata 
Totala: 237; Suprafete: , arabil:236,66 
mp

5
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1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  14269
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94, Tarla: 7, Suprafata Totala: 
4.750; Suprafete: , arabil:4.750,00 mp; 
Data iesire:25.01.2016

1

137,00 164,00 301,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 81/8, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 3.250; Suprafete: , arabil:3.250,
00 mp

2

168,00 139,00 307,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

74,00 196,00 270,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 379,00 499,00 878,00

T O T A L  (LEI  RON) : 379,00 499,00 878,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  CATALIN MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  14688
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690610131245 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 24; Suprafete: , 
arabil:23,57 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 751; Suprafete: , 
arabil:751,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  CONSTANTIN ALIN 
Nr. de rol nominal unic:  1602372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 567 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 699392 , C.I.F.**) 1950126471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1686; 
Masa: 2000; CP:; Seria: ABP-40170; Nr
.:W0L0TGF48Y6137622; Serie sasiu: 
W0L0TGF48Y6137622

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11738
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 196 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2470720400810 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:58,00 mp (sup. utila:  41,43 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

1

41,00 76,00 117,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

2

10,00 17,00 27,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 93,00 144,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 324; Suprafete: , vii:324,00 mp

3

1,00 4,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 680; Suprafete: , arabil:680,00 
mp

4

2,00 24,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 750; Suprafete: , liber:652,00 
mp, ocupat:98,00 mp

5

60,00 178,00 238,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 206,00 269,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2008

6

889,00 523,00 1.412,00
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T O T A L  Alte Taxe : 889,00 523,00 1.412,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.003,00 822,00 1.825,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  CONSTANTINA, SIMION RADU EUGEN, SIMION ARITINA, SIMION MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13412
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

4,00 10,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 10,00 14,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 818/
10, Tarla: 171, Suprafata Totala: 2.600; 
Suprafete: , arabil:2.600,00 mp

2

139,00 92,00 231,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 814/
19, Tarla: 170, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

3

269,00 177,00 446,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 563/
2/13, Tarla: 138, Suprafata Totala: 3.75
0; Suprafete: , arabil:3.750,00 mp

4

203,00 133,00 336,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 944/
34, Tarla: 201, Suprafata Totala: 6.981; 
Suprafete: , arabil:6.981,00 mp

5

377,00 248,00 625,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.610; Suprafete: , arabil:3.610,
00 mp

6
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194,00 129,00 323,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

343,00 750,00 1.093,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.525,00 1.529,00 3.054,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.529,00 1.539,00 3.068,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  CONSTANTIN-BOGDAN ; MIHAI EUGEN -CRISTIAN ;VOICU RADU 
Nr. de rol nominal unic:  13855
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1730920470012 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 17.943; Suprafete: , arabil:17.9
43,00 mp

1

176,00 19,00 195,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 176,00 19,00 195,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 19,00 195,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  3952505
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ALEXANDRU IOAN 

CUZA , nr.  10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 317/1/25, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 1.875; Suprafete: , 
arabil:1.875,00 mp

1

93,00 89,00 182,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/23, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 1.250; Suprafete: , 
arabil:1.250,00 mp

2

57,00 54,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:22.04.2020

3

93,00 231,00 324,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 23/20, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 1.050; Suprafete: , arabil:1.050,
00 mp

4

48,00 44,00 92,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 418,00 709,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 418,00 709,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  12464
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 732 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640430400299 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:27,00 
mp (sup. utila:  19,29 mp), Suprafata 
Totala: 27; An anexa:2007

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: PARTER, Cl. beton 
fara inst.:86,00 mp (sup. utila:  61,43 
mp), Suprafata Totala: 86; An ct.:2007

2

59,00 4,00 63,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Locuinta subsol/mansarda:86
,00 mp (sup. utila:  61,43 mp), 
Suprafata Totala: 86; An anexa:2007

3

73,00 4,00 77,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:21,00 mp (s
up. utila:  15,00 mp), Suprafata Totala: 
21; An ct.:2007

4

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:7,00 
mp (sup. utila:  5,00 mp), Suprafata 
Totala: 7; An anexa:2007

5

1,00 0,00 1,00
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T O T A L  Cladiri : 140,00 8,00 148,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 123, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 2.327; Suprafete: , 
arabil:2.327,00 mp

6

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 732 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 122, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 644; Suprafete: , 
liber:503,00 mp, ocupat:141,00 mp

7

30,00 3,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 4,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 643/
7/1, Tarla: 155, Suprafata Totala: 2.329
; Suprafete: , arabil:2.329,00 mp

8

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

9

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 326,00 19,00 345,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  GEORGE-DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1651398
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 100 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 591754 , C.I.F.**) 1910625471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN TG460A ; CC: 12816; 
Masa: 18; CP:; Seria: 5450127038B2; 
Nr.:WMAH05ZZZ2M352562; Serie 
sasiu: WMAH05ZZZ2M352562

1

782,00 64,00 846,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN TGA ; CC: 10518; 
Masa: 18; CP:; Seria: 50515261511528
; Nr.:WMAH10ZZ47M472516; Serie 
sasiu: WMAH10ZZ47M472516

2

1.335,00 80,00 1.415,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA SAMRO ; CC
: 0; Masa: 38000; CP:; Seria: FARA 
SERIE; Nr.:VK1S338DHPF001178; 
Serie sasiu: VK1S338DHPF001178; 
Data iesire:12.01.2022

3

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA SCHMITZ ; 
CC: 0; Masa: 39000; CP:; Seria: fs; Nr.:
WSMS6080000503927; Serie sasiu: 
WSMS6080000503927

4

73,00 4,00 77,00

T O T A L   : 2.263,00 152,00 2.415,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.263,00 152,00 2.415,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.263,00 152,00 2.415,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14669
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.269; Suprafete: , arabil:3.269,
00 mp

1

111,00 77,00 188,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

10,00 21,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 121,00 98,00 219,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 21.331; Suprafete: , arabil:21.3
31,00 mp

3

1.061,00 796,00 1.857,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

172,00 351,00 523,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.233,00 1.147,00 2.380,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.354,00 1.245,00 2.599,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12913
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 26 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1511001293110 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BURIAŞ, str. FERMEI, nr. 26 Rang: V, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:13,00 
mp (sup. utila:  9,29 mp), Suprafata 
Totala: 13; An anexa:1965

1

6,00 3,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 3,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 3,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  ION ; MIHAI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13164
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

118,00 41,00 159,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

2

118,00 41,00 159,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 236,00 82,00 318,00

T O T A L  (LEI  RON) : 236,00 82,00 318,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1652155
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/314389 , C.I.F.**) 1940426471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 12; CP:; Seria: 51240454; Nr.:
WDB9066111S116904; Serie sasiu: 
WDB9066111S116904

1

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 363,00 22,00 385,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 363,00 22,00 385,00

T O T A L  (LEI  RON) : 363,00 22,00 385,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  IONUT MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  3520904
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/365776 , C.I.F.**) 1890626471330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
23 Rang: IV, Zona: B, Parcela: 563/2/3
7, Tarla: 138, Suprafata Totala: 1.031; 
Suprafete: , arabil:1.031,25 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14262
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 940; Suprafete: , 
arabil:940,00 mp

1

54,00 30,00 84,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

4,00 11,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 41,00 99,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

3

128,00 86,00 214,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

30,00 65,00 95,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 158,00 151,00 309,00

T O T A L  (LEI  RON) : 216,00 192,00 408,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14353
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.   , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 17.783; Suprafete: , 
arabil:17.783,00 mp

1

565,00 396,00 961,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

0,00 207,00 207,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 565,00 603,00 1.168,00

T O T A L  (LEI  RON) : 565,00 603,00 1.168,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14052
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1761012431528 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , liber:2.000,0
0 mp

1

133,00 18,00 151,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 133,00 18,00 151,00

T O T A L  (LEI  RON) : 133,00 18,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1995210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  74 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 204398 , C.I.F.**) 1831210410138 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Cl. beton fara inst.:208,00 
mp (sup. utila:  148,57 mp), Suprafata 
Totala: 208; An ct.:2000; Procent 
coproprietate: 9,38%

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027
/6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 884; 
Suprafete: , liber:676,00 mp, ocupat:20
8,00 mp; Procent coproprietate: 9,38%

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 9,38%

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Alte Taxe : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 2,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2428190
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/505716 , C.I.F.**) 1910507471348 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 563/
2/37, Tarla: 138, Suprafata Totala: 1.03
1; Suprafete: , arabil:1.031,25 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  2175932
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 205353 , C.I.F.**) 1831210410121 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Cl. beton fara inst.:208,00 
mp (sup. utila:  148,57 mp), Suprafata 
Totala: 208; An ct.:2000; Procent 
coproprietate: 9,38%

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027
/6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 884; 
Suprafete: , liber:676,00 mp, ocupat:20
8,00 mp; Procent coproprietate: 9,38%

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 9,38%

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Alte Taxe : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 2,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  NEACSA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  11339
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 30 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 
mp), Suprafata Totala: 30; An anexa:2
006

1

24,00 15,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 mp), 
Suprafata Totala: 90; An ct.:2006

2

197,00 120,00 317,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:05.12.2
011

3

54,00 116,00 170,00

T O T A L  Cladiri : 275,00 251,00 526,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.820; Suprafete: , vii:1.820,00 
mp

4

121,00 68,00 189,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 960; Suprafete: , arabil:960,00 
mp

5

25,00 16,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 932; Suprafete: , liber:812,00 
mp, ocupat:120,00 mp

639,00 416,00 1.055,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:05.12.2011

7

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

217,00 445,00 662,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.002,00 948,00 1.950,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7804320; Nr.:
7804320; Serie sasiu: 7804320

9

97,00 75,00 172,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

10

32,00 59,00 91,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2497; Masa: 
2600; CP:; Seria: 32299432; Nr.:WBAD
L91010GW50908; Serie sasiu: WBADL
91010GW50908; Data iesire:01.01.201
1

11

9,00 7,00 16,00

T O T A L   : 138,00 141,00 279,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 138,00 141,00 279,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

12

360,00 667,00 1.027,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

13

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.105,00 971,00 2.076,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.520,00 2.311,00 4.831,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  NICOLAE; MIHAI GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14305
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  129 , bl.  -- , sc.  - , et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
liber:800,00 mp

1

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 14.486; Suprafete: , 
arabil:14.486,00 mp

2

70,00 4,00 74,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 70,00 4,00 74,00

T O T A L  (LEI  RON) : 107,00 7,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  13110
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,
57 mp), Suprafata Totala: 12; An ct.:20
06

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI  VALENTIN-CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  2261860
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  74 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1871024471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Cl. beton fara inst.:208,00 
mp (sup. utila:  148,57 mp), Suprafata 
Totala: 208; An ct.:2000; Procent 
coproprietate: 9,38%

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 74 Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 57552, Parcela: 1027/1,1027/2,1027
/6, Tarla: CV 22, Suprafata Totala: 884; 
Suprafete: , liber:676,00 mp, ocupat:20
8,00 mp; Procent coproprietate: 9,38%

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 9,38%

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Alte Taxe : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 2,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI ALEXANDRINA EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  3316711
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna GAESTI , satul/sectorul GAESTI , str. LIBERTATII , 

nr.  25 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/DD/558529 , C.I.F.**) 2690825150385 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57354, Parcela: 198/5, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 409; Suprafete: , 
arabil:409,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57353, Parcela: 198/5, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 409; Suprafete: , 
arabil:409,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI ANDREI PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  1579578
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 519 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1870616471347 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PDBX 381920 / 30.08.20211 381920/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.305,00 0,00 1.305,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  1956199
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. 

NICOLAE , nr.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2981 / 
31.12.2013

1

318,00 47,00 365,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 47,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 318,00 47,00 365,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3633502
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CREVEDIA , satul/sectorul DIRZA , str. - , nr. 397 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690521470048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 652 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 635/26, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI GHEORGHE : MIHAI CORINA CNP 2760928376041
Nr. de rol nominal unic:  13450
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. ROTUNDA , nr. 1

, bl.  Y1B , sc.  3 , et.  7 , ap.  117
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 772196 , C.I.F.**) 1741103370015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 7 Rang: IV, Zona
: B, Cl. beton fara inst.:88,14 mp (sup. 
utila:  62,96 mp), Suprafata Totala: 88; 
An ct.:2015

1

63,00 4,00 67,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 7 Rang: IV, Zona
: B, Locuinta subsol/mansarda:88,14 
mp (sup. utila:  62,96 mp), Suprafata 
Totala: 88; An anexa:2015

2

79,00 5,00 84,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 7 Rang: IV, Zona
: B, Anexe beton fara inst.:140,00 mp (
sup. utila:  100,00 mp), Suprafata 
Totala: 140; An anexa:2015

3

29,00 2,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 171,00 11,00 182,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 34; Suprafete: , arabil:33,86 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 7 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 830/3, Tarla: 172, 
Suprafata Totala: 551; Suprafete: , 
arabil:550,58 mp

5

1,00 0,00 1,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 11202 
/ 31.12.2014

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 284,00 16,00 300,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI MARIN;VASILE MARCELA;FLOREA LAURA;  MIHAI JENI-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11374
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. 1 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 127036 , C.I.F.**) 2770612471018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.206; Suprafete: , arabil:1.206,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 380; Suprafete: , liber:380,00 
mp

2

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.614; Suprafete: , arabil:7.614,
00 mp

3

38,00 3,00 41,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 38,00 3,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 5,00 71,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAI POPOVICI STEFAN EDUARD 
Nr. de rol nominal unic:  1645372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. SF.ANA , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/701543 , C.I.F.**) 1671229423018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55551, Parcela: 1104/1/6, Tarla: 235, 
Suprafata Totala: 2.900; Suprafete: , 
arabil:2.900,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHAILA   FLORIN - DAN 
Nr. de rol nominal unic:  15432
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 448473 , C.I.F.**) 1670319421513 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.243; Suprafete: , arabil:3.243,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 1,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHALACHE  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  14436
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

1

377,00 726,00 1.103,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 14089258; Nr.:14089
258; Serie sasiu: 14089258

2

2.186,00 1.506,00 3.692,00

T O T A L   : 2.563,00 2.232,00 4.795,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.563,00 2.232,00 4.795,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.563,00 2.232,00 4.795,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHALACHE  PETRE, GHEORGHE MIHAITA; TUDOR ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  13249
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.800; Suprafete: , arabil:5.800,
00 mp

1

312,00 209,00 521,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

70,00 147,00 217,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 382,00 356,00 738,00

T O T A L  (LEI  RON) : 382,00 356,00 738,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHALACHE  SORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1658327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 411494 , C.I.F.**) 1700708470038 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1686; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 01529991; Nr.:
WOLOTGF697G006637; Serie sasiu: 
WOLOTGF697G006637

1

512,00 89,00 601,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI TT ; CC: 1781; Masa: 
2000; CP:; Seria: 021549; Nr.:TRUZZZ
8NZY1083523; Serie sasiu: TRUZZZ8
NZY1083523

2

351,00 40,00 391,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1781; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:VSSZZZ1MZ3R126057; Serie 
sasiu: VSSZZZ1MZ3R126057; Data 
iesire:21.12.2020

3

171,00 29,00 200,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI TT ; CC: 1781; Masa: 
2000; CP:; Seria: 020223; Nr.:TRUZZZ
8NZ11048613; Serie sasiu: TRUZZZ8N
Z11048613

4

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 1.214,00 169,00 1.383,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.214,00 169,00 1.383,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R20 0770983 / 25.11.20205 0770983/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.464,00 169,00 1.633,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHALACHE ION-DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14612
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 138, 
Tarla: 4, Suprafata Totala: 1.154; 
Suprafete: , arabil:1.154,00 mp

1

25,00 21,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 5,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 26,00 51,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 29.937; Suprafete: , arabil:29.9
37,00 mp

3

1.493,00 937,00 2.430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

241,00 433,00 674,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.734,00 1.370,00 3.104,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.759,00 1.396,00 3.155,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHALCEA DANIEL ION;  MIHALCEA MIRELA VIHELMINA( 2760229282204) 
Nr. de rol nominal unic:  1483522
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. VIGONIEI , nr. 8 , 

bl.  10 , sc.  A , et.  4 , ap.  20
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/434758 , C.I.F.**) 1680128384220 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 2, bl. F, sc. 3, ap. 10 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 51752CF51752, 
Parcela: 922/1, Tarla: 195, Suprafata 
Totala: 4.931; Suprafete: , arabil:4.931,
00 mp

1

146,00 29,00 175,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 29,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 29,00 175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIHUT  IOANA STEFANIA 
Nr. de rol nominal unic:  15438
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. LACUL MORII , nr. 

141 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 648963 , C.I.F.**) 2830901430056 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4339
/2, Suprafata Totala: 142; Suprafete: , 
arabil:142,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4422
/1, Suprafata Totala: 1.293; Suprafete: 
, arabil:1.293,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 57747, Parcela: 1273,1274,12
75,1276, Tarla: 43, Suprafata Totala: 
112; Suprafete: , vii:112,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MILITARU CORNELIU-AURELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11564
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 6 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. 

GHENCEA , nr.  94-100 , bl.   , sc.  1 , et.  6 , ap.  A1061
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1710131293147 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 91 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59388, Nr.CarFunc: 
59388, Parcela: 5695-5696, Tarla: 131, 
Suprafata Totala: 5.652; Suprafete: , 
liber:2.804,50 mp, ocupat:9,50 mp, 
arabil:2.838,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
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**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MILITARU MARIAN  ; MILITARU PAULA 
Nr. de rol nominal unic:  14548
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.798; Suprafete: , 
arabil:1.798,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINA LAURENTIU  MINA MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  15159
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 54; Suprafete: , arabil:53,50 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 451; Suprafete: , arabil:451,00 
mp

2

38,00 16,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MINA LAURENTIU:MINA MADALINA: PETRACHE MILICA;PETRACHE ANDREEA GENONA:CRISTACHE 
AUREL:CRISTACHE MIHAELA 

Nr. de rol nominal unic:  15161
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1697
/1/1, Suprafata Totala: 386; Suprafete: 
, arabil:386,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINAE  MARCEL 
Nr. de rol nominal unic:  14745
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1641229163221 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.615; Suprafete: , arabil:1.615,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINCIUNA  MARIN-NELU 
Nr. de rol nominal unic:  12571
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 303401 , C.I.F.**) 1700101341702 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:75,71 mp (sup. utila:  54
,08 mp), Suprafata Totala: 76; An ct.:2
006

1

33,00 5,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 5,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 413; Suprafete: , vii:4
13,47 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 364; Suprafete: , 
arabil:364,12 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 502; Suprafete: , liber:426,56 
mp, ocupat:75,71 mp

4

62,00 9,00 71,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 68,00 9,00 77,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: RO68284; Nr.:
UU14SDA4448983846; Serie sasiu: UU
14SDA4448983846

5

127,00 15,00 142,00

T O T A L   : 127,00 15,00 142,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



T O T A L  Mijloace de Transport : 127,00 15,00 142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 228,00 29,00 257,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINCU  ALIN FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  2659353
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770707470024 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57196, Parcela: 198/11, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 220; Suprafete: , 
arabil:220,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57721, Nr.CarFunc: 57721, Parcela
: 198/1/2, Tarla: 28, Suprafata Totala: 2
.074; Suprafete: , arabil:2.074,00 mp

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59109, Suprafata Totala: 2.840; 
Suprafete: , arabil:2.840,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,56%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59110, Suprafata Totala: 1.848; 
Suprafete: , arabil:1.848,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,56%

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57197, Parcela: 198/11 LOT 1, 
Tarla: 28, Suprafata Totala: 1.209; 
Suprafete: , arabil:1.209,00 mp; 
Procent coproprietate: 35,67%

5
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1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. BALTENI Rang: V, Zona: 
A, Nr.Cad: 57722, Nr.CarFunc: 57722, 
Parcela: 198/1/2, Tarla: 28, Suprafata 
Totala: 322; Suprafete: , arabil:322,00 
mp

6

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINCU MARIUS VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10376
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. SCOLII , 

nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770707470024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1939, Parcela: 451/1, Tarla: 9, 
Suprafata Totala: 2.041; Suprafete: , 
arabil:2.041,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2448/4, Parcela: 438/1;447;448;44
9, Tarla: 9, Suprafata Totala: 4.805; 
Suprafete: , arabil:4.805,00 mp

3

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 261/4, Parcela: 708/1/4, Tarla: 166, 
Suprafata Totala: 1.100; Suprafete: , 
arabil:1.100,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2448/2/3, Parcela: 438/1;447;448;4
49, Tarla: 9, Suprafata Totala: 194; 
Suprafete: , arabil:194,00 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2448/3/3, Parcela: 447;448;448/1;4
49, Tarla: 9, Suprafata Totala: 352; 
Suprafete: , arabil:352,00 mp

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1110, Parcela: 192/53/1, Tarla: 27, 
Suprafata Totala: 2.531; Suprafete: , 
arabil:2.531,00 mp

7

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 42,00 4,00 46,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 263.765; Suprafete: , 
arabil:263.764,87 mp

8

1.329,00 80,00 1.409,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3045, Parcela: 417/1/1/2, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 1.800; Suprafete: , 
arabil:1.800,00 mp

9

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.580; Suprafete: , 
arabil:2.580,00 mp

10

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2102, Parcela: 854/15/1, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 620; Suprafete: , 
arabil:620,00 mp

11

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2370, Parcela: 214/2/4, Tarla: 31, 
Suprafata Totala: 4.560; Suprafete: , 
arabil:4.560,00 mp

12

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2372, Parcela: 119/15, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

13

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3695, Parcela: 183/30, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 9.940; Suprafete: , 
arabil:9.940,00 mp

14

50,00 3,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3322, Parcela: 108/6, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

15

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C

16
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ad: 1597, Parcela: 108/35, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 5.312; Suprafete: , 
arabil:5.312,00 mp

27,00 2,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3080, Parcela: 863/55, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 3.725; Suprafete: , 
arabil:3.725,00 mp

17

19,00 1,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3058, Parcela: 108/36, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 9.985; Suprafete: , 
arabil:9.985,00 mp

18

50,00 3,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2617, Parcela: 108/32, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 7.501; Suprafete: , 
arabil:7.501,00 mp

19

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1669, Parcela: 108/12, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 6.075; Suprafete: , 
arabil:6.075,14 mp

20

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1778, Parcela: 110/27, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 6.500; Suprafete: , 
arabil:6.500,00 mp

21

33,00 2,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1783, Parcela: 110/25, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 5.172; Suprafete: , 
arabil:5.172,00 mp

22

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1777, Parcela: 110/26, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 7.706; Suprafete: , 
arabil:7.706,00 mp

23

39,00 2,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2390, Parcela: 110/7, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 7.000; Suprafete: , 
arabil:7.000,00 mp

24

35,00 2,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1556, Parcela: 966/11/1, Tarla: 209, 
Suprafata Totala: 2.236; Suprafete: , 
arabil:2.235,77 mp

25

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2187, Parcela: 857/16, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 7.135; Suprafete: , 

26
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arabil:7.135,00 mp
36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2188, Parcela: 857/14, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 6.410; Suprafete: , 
arabil:6.410,00 mp

27

32,00 2,00 34,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1665, Parcela: 939/4/39, Tarla: 199, 
Suprafata Totala: 3.463; Suprafete: , 
arabil:3.462,69 mp

28

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1149, Parcela: 968/12, Tarla: 210, 
Suprafata Totala: 8.567; Suprafete: , 
arabil:8.566,97 mp

29

43,00 3,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1565, Parcela: 969/25, Tarla: 211, 
Suprafata Totala: 3.363; Suprafete: , 
arabil:3.363,39 mp

30

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1322, Parcela: 903/1/3, Tarla: 189, 
Suprafata Totala: 20.094; Suprafete: , 
arabil:20.094,19 mp

31

101,00 6,00 107,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1557, Parcela: 966/11, Tarla: 209, 
Suprafata Totala: 2.565; Suprafete: , 
arabil:2.564,80 mp

32

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1668, Parcela: 939/4/1, Tarla: 199, 
Suprafata Totala: 6.727; Suprafete: , 
arabil:6.726,72 mp

33

34,00 2,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1622, Parcela: 952/5, Tarla: 204, 
Suprafata Totala: 4.930; Suprafete: , 
arabil:4.929,70 mp

34

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1733, Parcela: 609/6, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 14.400; Suprafete: , 
arabil:14.399,66 mp

35

73,00 4,00 77,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2970, Parcela: 616/24, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 6.700; Suprafete: , 
arabil:6.700,00 mp

36

34,00 2,00 36,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2971, Parcela: 616/23, Tarla: 148, 
Suprafata Totala: 15.263; Suprafete: , 
arabil:15.263,00 mp

37

77,00 5,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1781, Parcela: 108/33, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

38

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1555, Parcela: 947/35, Tarla: 202, 
Suprafata Totala: 7.160; Suprafete: , 
arabil:7.160,27 mp

39

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1412/1, Parcela: 108/40, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 7.580; Suprafete: , 
arabil:7.580,31 mp

40

38,00 2,00 40,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 287/2, Parcela: 786/1, Tarla: 166, 
Suprafata Totala: 1.310; Suprafete: , 
arabil:1.310,00 mp

41

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3322, Parcela: 108/6, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

42

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: C, Nr.C
ad: 3695, Parcela: 182/30, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 9.940; Suprafete: , 
arabil:9.940,00 mp

43

45,00 3,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2455, Parcela: 182/3, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 2.588; Suprafete: , 
arabil:2.588,00 mp

44

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2358, Parcela: 840/8, Tarla: 172, 
Suprafata Totala: 2.580; Suprafete: , 
arabil:2.580,00 mp

45

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3757, Parcela: 108/38, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 9.303; Suprafete: , 
arabil:9.303,00 mp

46

47,00 3,00 50,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

47
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BALTENI, str. - Rang: V, Zona: C, Nr.C
ad: 1554, Parcela: 936/156, Tarla: 198, 
Suprafata Totala: 6.177; Suprafete: , 
arabil:6.176,91 mp

28,00 2,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: C, Nr.C
ad: 1796, Parcela: 611/1, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 4.400; Suprafete: , 
arabil:4.400,07 mp

48

20,00 1,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1592/1, Parcela: 198/12, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 2.453; Suprafete: , 
arabil:2.453,14 mp

49

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.565,00 157,00 2.722,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.607,00 161,00 2.768,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINEA  ARGENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  15371
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANTELIMON , nr. 

330 , bl.  31 , sc.  1 , et.  7 , ap.  61
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. rt/328518 , C.I.F.**) 2690625100023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

1.221,00 2.713,00 3.934,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.221,00 2.713,00 3.934,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.221,00 2.713,00 3.934,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINEA  MARINELA CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  15395
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620818082437 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 646; Suprafete: , 
arabil:646,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU  AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  10007
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  23 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GA 087711 , C.I.F.**) 1360827400421 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
23, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:44,30 
mp (sup. utila:  31,64 mp), Suprafata 
Totala: 44; An anexa:2006

1

19,00 6,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
23, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:39,95 
mp (sup. utila:  28,54 mp), Suprafata 
Totala: 40; An anexa:2006

2

39,00 14,00 53,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
23, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:61,70 mp (s
up. utila:  44,07 mp), Suprafata Totala: 
62; An ct.:2006

3

69,00 23,00 92,00

T O T A L  Cladiri : 127,00 43,00 170,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
23 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
1.406; Suprafete: , liber:1.260,05 mp, 
ocupat:145,95 mp

4

399,00 121,00 520,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 399,00 121,00 520,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

611,00 186,00 797,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0103696 / 27
.01.2017

6 PIFX/0103696/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 861,00 186,00 1.047,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.387,00 350,00 1.737,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU  GEORGESCU COTA DE 88/400 din totalul de 7500 mp 
Nr. de rol nominal unic:  1847317
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/313668 , C.I.F.**) 1640421400261 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 563/
2/37, Tarla: 138, Suprafata Totala: 1.65
0; Suprafete: , arabil:1.650,00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  1775669
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. JEAN-ALEXANDR

U STERIADI , nr.  20 , bl.  121 , sc.  H , et.   , ap.  113
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BZ 027394 , C.I.F.**) 1350822400241 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 20 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 563/3, Tarla: 138, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU  RUXANDRA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  11985
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 3

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730423423013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 3 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:31,62 
mp (sup. utila:  22,59 mp), Suprafata 
Totala: 32; An anexa:2006

1 Dec /19.04.2021;

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 3 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:116,35 mp (
sup. utila:  83,11 mp), Suprafata Totala: 
116; An ct.:2006

2 Dec /19.04.2021;

51,00 39,00 90,00

T O T A L  Cladiri : 57,00 40,00 97,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 3 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 1.590; 
Suprafete: , arabil:1.589,55 mp

3 Dec /19.04.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 3 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 1.293; 
Suprafete: , liber:1.144,70 mp, ocupat:
147,97 mp

4 Dec /19.04.2021;

60,00 4,00 64,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 4,00 68,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OLTCIT ; CC: 1129; Masa: 
1600; CP:; Seria: 28770110736; Nr.:UU
2TAQB0002QB0087; Serie sasiu: UU2T
AQB0002QB0087

5 Dec /19.04.2021;
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159,00 341,00 500,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCOOTER HJ50 ; CC: 50; 
Masa: ; CP:; Seria: HJ1P39QMB; Nr.:LZ
L05T5088HA77512; Serie sasiu: LZL0
5T5088HA77512

6 Dec /19.04.2021;

16,00 11,00 27,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO CIELO ; CC: 1498
Masa: 1600; CP:; Seria: 132605R; Nr.:K
LATF19Y15D071059; Serie sasiu: 
KLATF19Y15D071059

7 Dec /19.04.2021;

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 239,00 356,00 595,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 239,00 356,00 595,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8 Dec /19.04.2021;

269,00 109,00 378,00

T O T A L  Alte Taxe : 269,00 109,00 378,00

T O T A L  (LEI  RON) : 629,00 509,00 1.138,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU  STEFAN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11083
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  122 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1331020400436 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 5,00 116,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MINISTERU ION;SANDU GHEORGHE; MINISTERU STEFAN;CONSTANTIN CALIOPIA;SANDU DUMITRU;
MINISTERU CONSTANTINA;MINISTERU AURELIA;ILIE VIOLETA;MINISTERU MARIAN;MINISTERU GEORGE 

Nr. de rol nominal unic:  1775227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
69, Tarla: 139, Suprafata Totala: 2.199; 
Suprafete: , arabil:2.199,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 882/
1/1, Tarla: 183, Suprafata Totala: 1.400
; Suprafete: , arabil:1.400,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MINISTERU STEFAN;  MINISTERU CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3923903
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1751013471021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 854/
26, Tarla: 173, Suprafata Totala: 999; 
Suprafete: , arabil:999,00 mp

1

53,00 46,00 99,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 53,00 46,00 99,00

T O T A L  (LEI  RON) : 53,00 46,00 99,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRA  GABRIELA WILLIAMS 
Nr. de rol nominal unic:  13157
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  233 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620513400121 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.284; Suprafete: , arabil:4.284,
00 mp

1

60,00 8,00 68,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 60,00 8,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 8,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRCEA  ANA  LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  12134
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 324189 , C.I.F.**) 2580117400251 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.200; Suprafete: , arabil:3.200,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRCEA  ANA LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  14203
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2580117400251 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 778/
16/2, Tarla: 165, Suprafata Totala: 2.70
0; Suprafete: , arabil:2.700,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 1 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 778/16/2, Tarla: 165, 
Suprafata Totala: 300; Suprafete: , 
liber:300,00 mp

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 3,00 29,00

T O T A L  (LEI  RON) : 26,00 3,00 29,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRCEA  SMARANDA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12914
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 22 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:23,60 mp (sup. 
utila:  16,86 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:2006

1

19,00 11,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:31,17 mp (sup. utila:  22
,26 mp), Suprafata Totala: 31; An ct.:2
006

2

64,00 38,00 102,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

26,00 59,00 85,00

T O T A L  Cladiri : 109,00 108,00 217,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1278, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 437; Suprafete: , liber:382,23 
mp, ocupat:54,77 mp

4

409,00 548,00 957,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1279, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 250; Suprafete: , vii:250,00 mp

5

13,00 7,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

6
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BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1280, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 370; Suprafete: , arabil:370,00 
mp

41,00 21,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 463,00 576,00 1.039,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp; Data iesire:31.12.2
010

7

8,00 9,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

17,00 52,00 69,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 61,00 86,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

200,00 426,00 626,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 426,00 626,00

T O T A L  (LEI  RON) : 797,00 1.171,00 1.968,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRCEA ( FOSTA IONITA ) VICTORIA;  NITA FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  14404
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NAMAESTI , nr. 

16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/651947 , C.I.F.**) 2420312400444 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

4,00 8,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 536,537,538, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 867; Suprafete: , 
arabil:867,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 536,537,538, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 389; Suprafete: , 
liber:299,00 mp, ocupat:90,00 mp

3

36,00 5,00 41,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 13,00 57,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

20,00 42,00 62,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 42,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 55,00 119,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRICA MIRCEA ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11950
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 26 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/358701 , C.I.F.**) 1740320451534 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi CC 4542061 / 12.01.20101 4542061/PV

120,00 0,00 120,00

Alte amenzi CC 7149011 / 24.07.20102 7149011/PV
120,00 0,00 120,00

Alte amenzi CC 9941426 / 29.11.20123 9941426/PV
210,00 0,00 210,00

T O T A L  Alte Taxe : 450,00 0,00 450,00

T O T A L  (LEI  RON) : 450,00 0,00 450,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MIRON  MIRUNA-LUANA 
Nr. de rol nominal unic:  14959
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  24 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 510462 , C.I.F.**) 2750805434511 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:108,40 mp (sup. utila:  
77,43 mp), Suprafata Totala: 108; An 
ct.:2009

1

78,00 5,00 83,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:142,20 mp (sup. utila:  
101,57 mp), Suprafata Totala: 142; An 
ct.:2009

2

102,00 6,00 108,00

T O T A L  Cladiri : 180,00 11,00 191,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976
/3/2, Parcela: 565/74, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 1.728; Suprafete: , 
liber:1.728,00 mp

3

112,00 7,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976
/3/1, Parcela: 565/74, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 639; Suprafete: , 
liber:496,80 mp, ocupat:142,20 mp

4

41,00 2,00 43,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976
/2/2, Parcela: 565/74, Tarla: 139, 
Suprafata Totala: 659; Suprafete: , 
liber:659,00 mp

5
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43,00 3,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976
/2/1, Parcela: 565/74 / INCHEIEREA DE 
INTABULARE NR 108013/04,07,2008, 
Tarla: 139, Suprafata Totala: 659; 
Suprafete: , liber:659,00 mp

6

43,00 3,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 24 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2976/1, 
Parcela: 565/74, Tarla: 139, Suprafata 
Totala: 640; Suprafete: , arabil:640,00 
mp; Procent coproprietate: 83,34%

7

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 241,00 15,00 256,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 532,00 31,00 563,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MISU  FLORICA CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  12337
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 6

, bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2700619470069 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 6, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35
,71 mp), Suprafata Totala: 50; An 
anexa:2006

1

35,00 18,00 53,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 6, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:35,00 mp (sup. utila:  25,00 
mp), Suprafata Totala: 35; An ct.:2006

2

198,00 108,00 306,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 6, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 
mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2006

3

167,00 93,00 260,00

T O T A L  Cladiri : 400,00 219,00 619,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 684; Suprafete: , vii:684,00 mp

4

22,00 13,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.353; Suprafete: , arabil:1.353,
00 mp

5

62,00 35,00 97,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 6 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 609; 
Suprafete: , liber:434,00 mp, ocupat:17
5,00 mp

6

276,00 175,00 451,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 360,00 223,00 583,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.000; Suprafete: , arabil:7.000,
00 mp

7

347,00 238,00 585,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.854; Suprafete: , arabil:8.854,
00 mp

8

441,00 305,00 746,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 6 Rang: , 
Zona: , Suprafata Totala: 0; Suprafete: 
; Data iesire:11.01.2012

9

62,00 110,00 172,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 850,00 653,00 1.503,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1263; Masa: 
1600; CP:; Seria: 85601; Nr.:85601; 
Serie sasiu: 85601; Data iesire:01.01.1
994

10

329,00 217,00 546,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 006481; Nr.:006481; 
Serie sasiu: 006481; Data iesire:20.08.
2007

11

375,00 249,00 624,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

12

0,00 215,00 215,00

T O T A L   : 704,00 681,00 1.385,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 704,00 681,00 1.385,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

611,00 283,00 894,00

T O T A L  Alte Taxe : 611,00 283,00 894,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.925,00 2.059,00 4.984,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MISU  NICOLETA FLORELA 
Nr. de rol nominal unic:  1643209
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul NICULESTI , str. - , nr. 

182 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690311470055 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1263; Masa: 
1600; CP:; Seria: 85601; Nr.:85601; 
Serie sasiu: 85601; Data iesire:01.01.1
994

1

462,00 699,00 1.161,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 006481; Nr.:006481; 
Serie sasiu: 006481; Data iesire:20.08.
2007

2

521,00 798,00 1.319,00

T O T A L   : 983,00 1.497,00 2.480,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 983,00 1.497,00 2.480,00

T O T A L  (LEI  RON) : 983,00 1.497,00 2.480,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITITELU  BOGDAN-GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  3020086
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 579 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 346388 , C.I.F.**) 1861219471335 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX /0104924 / 
01.09.2017

1 PIFX /0104924/

289,00 0,00 289,00

T O T A L  Alte Taxe : 289,00 0,00 289,00

T O T A L  (LEI  RON) : 289,00 0,00 289,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITITELU  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10803
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

538,00 354,00 892,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

85,00 166,00 251,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 623,00 520,00 1.143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 623,00 520,00 1.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITITELU  SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  10908
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 290 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 521158 , C.I.F.**) 2810220132829 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ---, nr. 290 Rang: V, Zona
: B, Nr.Cad: 56947-C2, Anexe lemn 
fara inst.:32,00 mp (sup. utila:  22,86 
mp), Suprafata Totala: 32; An anexa:1
990; Data iesire:21.10.2019

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ---, nr. 290 Rang: V, Zona
: B, Nr.Cad: 56947-C1, Cl. lemn fara 
inst.:119,00 mp (sup. utila:  85,00 mp), 
Suprafata Totala: 119; An ct.:1990; 
Data iesire:21.12.2019

2

50,00 7,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 7,00 62,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ---, nr. 290 Rang: V, Zona
: B, Nr.Cad: 56947, Parcela: 3171;3173
;3174, Tarla: 77, Suprafata Totala: 1.30
1; Suprafete: , arabil:1.301,00 mp; Data 
iesire:21.10.2019

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ---, nr. 290 Rang: V, Zona
: B, Nr.Cad: 56947, Parcela: 3172, 
Tarla: 77, Suprafata Totala: 649; 
Suprafete: , liber:498,00 mp, ocupat:15
1,00 mp; Data iesire:21.10.2019

4

60,00 9,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 9,00 74,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 338,00 39,00 377,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITITELU ILIE;  BLEJDEA ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  13818
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

419,00 210,00 629,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 419,00 210,00 629,00

T O T A L  (LEI  RON) : 419,00 210,00 629,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITOI  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13448
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1730721182787 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.500; Suprafete: , arabil:7.500,
00 mp

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 2,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 18,00 2,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITRAN  ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1100; Masa: 
1600; CP:; Seria: 953341; Nr.:953341; 
Serie sasiu: 953341

1

572,00 396,00 968,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

331,00 815,00 1.146,00

T O T A L   : 903,00 1.211,00 2.114,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 903,00 1.211,00 2.114,00

T O T A L  (LEI  RON) : 903,00 1.211,00 2.114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MITROI  ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  12345
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. PANCOTA , nr. 5 , 

bl.  14 , sc.  1 , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/670812 , C.I.F.**) 2571222400618 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:48,00 mp (
sup. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 2,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 633/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:952,00 mp, ocupat:48,00 mp

2

67,00 7,00 74,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 67,00 7,00 74,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

3

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 302,00 32,00 334,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MLADENOVICI ELENA ;  MLADENOVICI ADRIAN;CALISTRU AIMEE DANA 
Nr. de rol nominal unic:  13209
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IULIU MANIU , nr. 25 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2490206400793 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:62,06 mp (sup. utila:  
44,33 mp), Suprafata Totala: 62; An 
ct.:2006

1

432,00 322,00 754,00

T O T A L  Cladiri : 432,00 322,00 754,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 395; Suprafete: , 
arabil:394,80 mp

2

53,00 32,00 85,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 617; Suprafete: , liber:554,62 
mp, ocupat:62,06 mp

3

513,00 376,00 889,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 566,00 408,00 974,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.100; Suprafete: , 
arabil:1.100,00 mp

4

61,00 48,00 109,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.700; Suprafete: , arabil:1.700,
00 mp

5

85,00 64,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.200; Suprafete: , arabil:2.200,
00 mp

111,00 85,00 196,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 257,00 197,00 454,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

841,00 524,00 1.365,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 524,00 1.365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.096,00 1.451,00 3.547,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOCANU  CRISANTI GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  3003901
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

1 , sc.  1 , et.   , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2750601520028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1464; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D057399; Nr.:U
U1KSDEKJ37655008; Serie sasiu: UU1
KSDEKJ37655008

1

192,00 30,00 222,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL VECTRA ; CC: 2172; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 17E92807; Nr.:
W0L0ZCF6931089999; Serie sasiu: W
0L0ZCF6931089999

2 Dec 17001/06.01.2021/06.01.2021
;

891,00 53,00 944,00

T O T A L   : 1.083,00 83,00 1.166,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.083,00 83,00 1.166,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.083,00 83,00 1.166,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOCANU  VICTOR 
Nr. de rol nominal unic:  13739
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. DEALUL 

TUGULEA , nr.  72 , bl.  g2 , sc.  5 , et.  2 , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640914400086 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 605; Suprafete: , arabil:604,50 
mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOCANU CRISTIAN VICTOR 
Nr. de rol nominal unic:  2869168
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. RUBINULUI , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 585154 , C.I.F.**) 1760928411519 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C4 PICASSO ; CC
1560; Masa: 1600; CP:; Seria: 0320391
; Nr.:VF7UD9HZHAJ782513; Serie 
sasiu: VF7UD9HZHAJ782513

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOCANU CRISTIAN-VICTOR ,  MOCANU VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  14984
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. RUBINULUI , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 585154 , C.I.F.**) 1760928411519 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. RUBINULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 53541:CF 53541, Cl. beton 
fara inst.:96,00 mp (sup. utila:  68,57 
mp), Suprafata Totala: 96; An ct.:2015

1

260,00 71,00 331,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. RUBINULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 53541:CF 53541, Cl. beton 
fara inst.:127,00 mp (sup. utila:  90,71 
mp), Suprafata Totala: 127; An ct.:201
5

2

345,00 94,00 439,00

T O T A L  Cladiri : 605,00 165,00 770,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. RUBINULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 3056/10:Cota indiviza de 1/9 
din totalul de teren intravilan in 
suprafata de 813 mp cu destinatia de 
drum acces, Suprafata Totala: 90; 
Suprafete: , arabil:90,33 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. RUBINULUI, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 3056/3:CF 3433, Parcela: 
849/22-849/22/1, Tarla: 174, Suprafata 
Totala: 832; Suprafete: , liber:736,00 
mp, ocupat:96,00 mp

4

204,00 58,00 262,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 208,00 58,00 266,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 8928 / 
31.12.2014

5

420,00 114,00 534,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 114,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.233,00 337,00 1.570,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOCIOI NICOLAE :  MOCIOI CONSTANTA SIMONA, CNP 2710205100010
Nr. de rol nominal unic:  2231819
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , 

nr.  150 , bl.  7 , sc.  D , et.   , ap.  98
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RT/738569 , C.I.F.**) 1660207182790 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 7 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe lemn fara inst.:39,96 mp (sup. 
utila:  28,54 mp), Suprafata Totala: 40; 
An anexa:2019

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 7 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 3690/2, Parcela: 774,775, Tarla
: 21, Suprafata Totala: 189; Suprafete: 
, arabil:189,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 7 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 3690/2, Parcela: 774,775, Tarla
: 21, Suprafata Totala: 515; Suprafete: 
, vii:515,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOGOS  ANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  15104
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POSTAVARUL , nr

.  5 , bl.  C5 , sc.  7 , et.  4 , ap.  85
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT665822 , C.I.F.**) 2800127410127 , tel./fax 

0723166494 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200
/6, Parcela: 1945/1;1946/1;1939/5;194
7/1;1947/2/LOTUL 6, Tarla: 52, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

50,00 15,00 65,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3200
/1/COTA INDIVIZA, Parcela: COTA 
INDIVIZA DE 8,45% DIN TOTTALUL 
INTRAVILAN DE 884MP CU DESTINATIA 
DE DRUM ACCES, Suprafata Totala: 75
Suprafete: , arabil:74,70 mp

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 16,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 16,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOHOREA MARIANA,MOHOREA IRINA,MOHOREA LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  12732
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 388441 , C.I.F.**) 2600707400267 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , liber:959,00 
mp, ocupat:41,00 mp

1

10,00 0,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 0,00 10,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

148,00 17,00 165,00

T O T A L  Alte Taxe : 148,00 17,00 165,00

T O T A L  (LEI  RON) : 158,00 17,00 175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOISA  SANDA 
Nr. de rol nominal unic:  14100
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. CONSTANTIN 

BRANCOVEANU , nr.  4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460608400422 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51441, Parcela: 633/6/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOISE BOGDAN;ZOMONITA IOAN ROBERT;  ZOMONITA RALUCA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14213
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 209900 , C.I.F.**) 2780531410015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 50; Suprafete: , 
arabil:50,25 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.489; Suprafete: , 
arabil:1.488,99 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MOISE SMARANDA;MOISE EUGENIA(2); MOISE MARIAN(5); MOISE AURORA-MONICA(5); MOISE 
NICOLAE(5); ANGHEL GABRIELA-LILIANA 

Nr. de rol nominal unic:  10490
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

8 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670913471031 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 8, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:49,00 mp (sup. utila:  35
,00 mp), Suprafata Totala: 49; An 
anexa:2006

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 8, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:30,10 mp (sup. utila:  
21,50 mp), Suprafata Totala: 30; An 
anexa:2006

2

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 8, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:29,44 mp (sup. utila:  21
,03 mp), Suprafata Totala: 29; An ct.:2
006

3

14,00 2,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 34,00 4,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 624; Suprafete: , arabil:624,00 
mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

5
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Totala: 1.674; Suprafete: , arabil:1.674,
00 mp

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 8 Rang: IV
Zona: B, Suprafata Totala: 840; 
Suprafete: , liber:731,46 mp, ocupat:10
8,54 mp

6

105,00 11,00 116,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 117,00 11,00 128,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.084; Suprafete: , arabil:2.084,
00 mp

7

20,00 3,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 3,00 23,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

328,00 34,00 362,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PBY/016246 / 15.0
2.2017

9 PBY/016246/

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 528,00 34,00 562,00

T O T A L  (LEI  RON) : 699,00 52,00 751,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOISEI MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15045
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 673 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GK 632510 , C.I.F.**) 2470813400534 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.400; Suprafete: , arabil:1.400,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOLDOVAN   ELISABETA-ALINA 
Nr. de rol nominal unic:  13408
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. STANJENEILOR , nr. 

21 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/847980 , C.I.F.**) 2771217424527 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0198842 / 24.06.202
1

1 0198842/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOLDOVEANU  STELIAN CEZAR 
Nr. de rol nominal unic:  14208
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 900; Suprafete: , 
arabil:900,36 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOLOIU MIHAIL ; MOLOIU ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  1620481
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VERIGEI , nr. 6 , 

bl.  2 , sc.  4 , et.  4 , ap.  159
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/625228 , C.I.F.**) 1841128460152 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3858
/2CF4828, Parcela: 991/6/1, Tarla: 216, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

134,00 52,00 186,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 134,00 52,00 186,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 52,00 186,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MORARU DUMITRA,  NEAGU CONSTANTINA,IORDACHE CAMELIA-LUCIA 
Nr. de rol nominal unic:  13347
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2520427400566 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.450; Suprafete: , arabil:1.450,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 1,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MORARU MIHAELA:  MORARU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13464
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DUNACESTI , nr. 

27 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/75826 , C.I.F.**) 1510728400105 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 743/
2/3, Nr.CarFunc: 1925, Suprafata 
Totala: 999; Suprafete: , arabil:999,10 
mp

1

34,00 11,00 45,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 11,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 11,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOROIANU GHEORGHE;  MOROIANU AURELIA-ADI 
Nr. de rol nominal unic:  15186
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 067763 , C.I.F.**) 1550919400524 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MORUZI  STEFAN - DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2475309
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  25 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 239390 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI 8E ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 057134; Nr.:WAUZZZ
8E37A080266; Serie sasiu: WAUZZZ8
E37A080266

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MOSTEANU RODICA,  MOSTEANU IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  355137
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MOROENI , nr. 

6 , bl.  23-24 , sc.  A , et.  3 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/082379 , C.I.F.**) 2590315400446 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 567; Suprafete: , arabil:567,00 
mp

1

33,00 28,00 61,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/18, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.400; Suprafete: , arabil:1.400,00 mp

2

83,00 72,00 155,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/10, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,00 mp

3

125,00 112,00 237,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/11, Tarla: 231, Suprafata Totala: 
1.300; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

4

77,00 69,00 146,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/15, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,00 mp

5

71,00 63,00 134,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/21, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

6
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77,00 69,00 146,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/16, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

7

54,00 28,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/7, Tarla: 231, Suprafata Totala: 
1.400; Suprafete: , arabil:1.400,00 mp

8

59,00 30,00 89,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 579,00 471,00 1.050,00

T O T A L  (LEI  RON) : 579,00 471,00 1.050,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUGUREL  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  12423
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 603 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1591026400370 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,00 mp), 
Suprafata Totala: 42; An ct.:2006

1

44,00 14,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 44,00 14,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.263; Suprafete: , arabil:1.263,
00 mp

2

31,00 13,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 342; Suprafete: , liber:300,00 
mp, ocupat:42,00 mp

3

75,00 23,00 98,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 106,00 36,00 142,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

4

487,00 133,00 620,00

T O T A L  Alte Taxe : 487,00 133,00 620,00

T O T A L  (LEI  RON) : 637,00 183,00 820,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUMJIEV  SERBAN FLORIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10703
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ION AGARBICEANU , nr

.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1721214151799 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:106,96 mp (sup. utila:  76,40 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
16,80 mp, Suprafata Totala: 124; An 
ct.:2006

1

12,00 0,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 0,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 0,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUNTEANU  MONICA VANDA 
Nr. de rol nominal unic:  10494
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. ion creanga , nr. 

6 , bl.  89 , sc.  1 , et.  7 , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 821233 , C.I.F.**) 2590716400187 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1464/1, Anexe beton 
fara inst.:61,00 mp (sup. utila:  43,57 
mp), Suprafata Totala: 61; An anexa:1
994

1

71,00 22,00 93,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. --, nr. 13 Rang: V, Zona: 
B, Nr.Cad: 1464/1, Cl. beton fara inst.:2
58,00 mp (sup. utila:  184,29 mp), 
Suprafata Totala: 258; An ct.:1994

2

976,00 290,00 1.266,00

T O T A L  Cladiri : 1.047,00 312,00 1.359,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1464/1, Parcela: 1527
/1, Tarla: 44, Suprafata Totala: 2.300; 
Suprafete: , liber:1.981,00 mp, ocupat:
319,00 mp

3

934,00 316,00 1.250,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 934,00 316,00 1.250,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

555,00 150,00 705,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 150,00 705,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.536,00 778,00 3.314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUNTEANU  VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  2001333
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 30 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2860204410016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1248; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 2798248; Nr.:
WOLOSDL6884434346; Serie sasiu: 
WOLOSDL6884434346

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUNTEANU LAURA CNP 2571218400015:MUNTEANU ADRIAN OCTAV CNP 1540730400197
Nr. de rol nominal unic:  14692
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BUCURESTII NOI , 

nr.  64 , bl.  7 , sc.  F , et.  3 , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/714695 , C.I.F.**) 2571218400015 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2585/7, Parcela: 198/18, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 23; Suprafete: , 
arabil:23,19 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2585/6, Parcela: 198/18, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 739; Suprafete: , 
arabil:739,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MURAD JALAL CNP 1690701400027:MURAD SILVIA CNP 2740717434586
Nr. de rol nominal unic:  13719
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SECERISULUI , nr. 

7 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/233231 , C.I.F.**) 1690701400027 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1585 
, CF 51784, Parcela: 857/1, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 7.051; Suprafete: , 
arabil:7.051,09 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MURARIU  COSMIN CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  14494
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 274191 , C.I.F.**) 1770906070020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 88; Suprafete: , 
arabil:88,23 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 26,00 92,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 26,00 92,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MURESAN-RUJA  FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  4019932
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIEŞTI , satul/sectorul PLOIEŞTI , str. Ale. Targsor 

, nr.  1 , bl.  79 , sc.  a , et.   , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1850318297296 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57879, Parcela: 868/9, Tarla: 179, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 57882, 
Parcela: 868/9, Tarla: 179, Suprafata 
Totala: 116; Suprafete: , arabil:115,62 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUSAT  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  10890
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 488 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: DO79065; Nr.:DO790
65; Serie sasiu: DO79065

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUSCALU  GHEORGHE, CNP 1461205400090 si MUSCALU STELIANA, CNP 2511027400310
Nr. de rol nominal unic:  11020
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. FLORIN CIUNGAN 

, nr.  9 , bl.  64 , sc.  2 , et.  2 , ap.  66
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 828042 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 29 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.091; 
Suprafete: , arabil:1.091,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 27 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.165; 
Suprafete: , arabil:1.165,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUSETESCU  TRAIAN FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  12437
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 635 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 517607 , C.I.F.**) 1820926450071 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 635, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51587, Anexe lemn fara inst.:22,00 mp 
(sup. utila:  15,71 mp), Suprafata 
Totala: 22; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 635, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51587, Cl. lemn fara inst.:58,00 mp (su
p. utila:  41,43 mp), Suprafata Totala: 
58; An ct.:2006

2

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 635, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51587, Anexe lemn fara inst.:14,00 mp 
(sup. utila:  10,00 mp), Suprafata 
Totala: 14; An anexa:1999

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 1,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 635 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51587, Parcela: 84,85
,86, Tarla: 3, Suprafata Totala: 449; 
Suprafete: , liber:355,00 mp, ocupat:94
,00 mp

4

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PRINCIPALA, nr. 635 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51587, Parcela: 84,85
,86, Tarla: 3, Suprafata Totala: 705; 
Suprafete: , arabil:705,00 mp

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 23,00 2,00 25,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
999; Masa: 1600; CP:; Seria: 136873; 
Nr.:WVWZZZ6NZWY072690; Serie 
sasiu: WVWZZZ6NZWY072690

6

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT AROSA ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 372079; Nr.:V
SSZZZ6HZ3R001041; Serie sasiu: 
VSSZZZ6HZ3R001041

7

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G CARAVAN; 
CC: 1598; Masa: 0; CP:0; Seria: 02MF4
612; Nr.:W0L0TGF3518027244; Serie 
sasiu: W0L0TGF3518027244

8

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 160,00 9,00 169,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 160,00 9,00 169,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 310,00 17,00 327,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUSTATA  GABRIEL ;MUSTATA NATALIA,8710428400011
Nr. de rol nominal unic:  15292
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 40 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/526175 , C.I.F.**) 1700318424515 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
inst.:41,41 mp (sup. utila:  29,58 mp), 
Suprafata Totala: 41; An anexa:2011

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
inst.:23,92 mp (sup. utila:  17,09 mp), 
Suprafata Totala: 24; An anexa:2011

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:102,78 mp (sup. utila
:  73,41 mp), Suprafata Totala: 103; An 
anexa:2011

3

92,00 6,00 98,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
inst.:115,22 mp (sup. utila:  82,30 mp), 
Suprafata Totala: 115; An ct.:2011

4

137,00 8,00 145,00

T O T A L  Cladiri : 245,00 15,00 260,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 45; Suprafete: , arabil:45,00 mp

5

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Totala: 620; Suprafete: , liber:439,45 
mp, ocupat:180,55 mp

40,00 4,00 44,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 4,00 45,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 397,00 24,00 421,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  MUSTATA  RUDOLF -  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2366089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. SOFIA , 

nr.  1 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/379132 , C.I.F.**) 1970811460057 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:128,00 mp 
(sup. utila:  91,43 mp), Suprafata 
Totala: 128; An ct.:2019

1

92,00 6,00 98,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:86,20 mp (
sup. utila:  61,57 mp), Suprafata Totala: 
86; An ct.:2019

2

62,00 4,00 66,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Locuinta subsol/mansarda:86
,20 mp (sup. utila:  61,57 mp), 
Suprafata Totala: 86; An anexa:2019

3

77,00 5,00 82,00

T O T A L  Cladiri : 231,00 15,00 246,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1639/7/5:CF 52350, 
Parcela: 830/3, Tarla: 172, Suprafata 
Totala: 509; Suprafete: , liber:381,00 
mp, ocupat:128,00 mp

4

33,00 3,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 42 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1639/6:CF 53042 
COTA DE 6490/100000 din suprafata 

5
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totala de 493mp, Parcela: 830/3, Tarla: 
172, Suprafata Totala: 32; Suprafete: , 
arabil:32,40 mp

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 570 / 
31.12.2019

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 376,00 23,00 399,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: MUSTETIU DOREL EMIL;DUMITRU GHEORGHE, DUMITRU LIXANDRA,DUMITRU MIRCEA;IORDAN 
DUMITRA 

Nr. de rol nominal unic:  14500
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 36.400; Suprafete: , arabil:36.4
00,00 mp

1

1.813,00 1.274,00 3.087,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

294,00 579,00 873,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.107,00 1.853,00 3.960,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.107,00 1.853,00 3.960,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  N.A.I.A. INVESTMENT S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  2943653
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 17 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33257672 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DUCATO ; CC: 2287; 
Masa: 12; CP:; Seria: 2943014; Nr.:ZFA
25000002E39174; Serie sasiu: ZFA250
00002E39174

1

396,00 24,00 420,00

T O T A L   : 396,00 24,00 420,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 396,00 24,00 420,00

T O T A L  (LEI  RON) : 396,00 24,00 420,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAGLICI VLAD ANDREI CNP 1880516430033
Nr. de rol nominal unic:  14691
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POPESTI LEORDENI , satul/sectorul POPESTI LEORDENI , 

str.  SF.ANDREI , nr.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/264949 , C.I.F.**) 1880516430033 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50501:CF 50501, Parcela: 620/1, Tarla: 
149, Suprafata Totala: 10.000; 
Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

1

48,00 4,00 52,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAHHAS  ELIAS 
Nr. de rol nominal unic:  14217
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 136435 , C.I.F.**) 1670819400013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.673; Suprafete: , 
arabil:4.673,00 mp

1

257,00 173,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 82,00 124,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 299,00 255,00 554,00

T O T A L  (LEI  RON) : 299,00 255,00 554,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAHHAS ELIAS ;  NAHHAS ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13503
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670819400013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.262; Suprafete: , arabil:7.262,
00 mp

1

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 35,00 3,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 35,00 3,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAIE  ION 
Nr. de rol nominal unic:  13203
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Parcela: 889/3, 
Tarla: 185, Suprafata Totala: 232; 
Suprafete: , arabil:232,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAN  DIDI 
Nr. de rol nominal unic:  11136
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7702823; Nr.:
7702823; Serie sasiu: 7702823

1

95,00 80,00 175,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

36,00 82,00 118,00

T O T A L   : 131,00 162,00 293,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 131,00 162,00 293,00

T O T A L  (LEI  RON) : 131,00 162,00 293,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAN CONSTANTINA ;  PETRE IOANA; DOROBANTU MARIA;NAN GHEORGHE; 
Nr. de rol nominal unic:  13882
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.161; Suprafete: , 
arabil:1.161,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAN ION , NAN TEODORA , NAN STEFANA  DUMITRU NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  15056
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 137558 , C.I.F.**) 1560820400669 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.600; Suprafete: , arabil:2.600,
00 mp

1

129,00 97,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

20,00 42,00 62,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 149,00 139,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 149,00 139,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NAN ION , NAN TEODORA , NAN STEFANA  DUMITRU NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  15057
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 137558 , C.I.F.**) 1560820400669 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.600; Suprafete: , arabil:2.600,
00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASAUDEANU  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  11025
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 550; Suprafete: , arabil:550,00 
mp

1

57,00 30,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

116,00 302,00 418,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 173,00 332,00 505,00

T O T A L  (LEI  RON) : 173,00 332,00 505,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11866
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 664 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:80,00 mp (sup. utila:  57,14 mp), 
Suprafata Totala: 80; An ct.:2009

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 2,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 54/2
;55/2, Tarla: 2, Suprafata Totala: 2.750; 
Suprafete: , arabil:2.750,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 635/
36, Tarla: 153, Suprafata Totala: 10.00
0; Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

3

48,00 3,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 686, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.498; 
Suprafete: , arabil:1.498,00 mp

4

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 688, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.750; 
Suprafete: , arabil:1.750,00 mp

5

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 640/

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



16, Tarla: 154, Suprafata Totala: 3.500; 
Suprafete: , arabil:3.500,00 mp

17,00 1,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 635/
4/9, Tarla: 153, Suprafata Totala: 1.580
; Suprafete: , arabil:1.580,00 mp

7

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 687, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 4.122; 
Suprafete: , arabil:4.122,00 mp

8

20,00 1,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 602/
1/1, Tarla: 147, Suprafata Totala: 7.625
; Suprafete: , arabil:7.625,00 mp

9

37,00 2,00 39,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 7,00 152,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 10,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12659
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  83 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1351216400393 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 83 
Rang: V, Zona: B, Anexe beton fara 
inst.:81,60 mp (sup. utila:  58,29 mp), 
Suprafata Totala: 82; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 83 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 380,381,38
2,383,384, Tarla: 12, Suprafata Totala: 
207; Suprafete: , vii:206,78 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  GINO-SORIN 
Nr. de rol nominal unic:  2473961
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 593 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1830623471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: R342214; Nr.:R34221
4; Serie sasiu: R342214

1

415,00 191,00 606,00

T O T A L   : 415,00 191,00 606,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 415,00 191,00 606,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX/0407095 / 05
.03.2018

2 PBX/0407095/

4.082,00 0,00 4.082,00

T O T A L  Alte Taxe : 4.082,00 0,00 4.082,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.497,00 191,00 4.688,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  ION 
Nr. de rol nominal unic:  2216019
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 664 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510101402705 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
352746; Nr.:WVWZZZ3BZ3E411440; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ3E411440

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: POP INDUSTRY ; CC: 0; 
Masa: 1; CP:; Nr.:UUPRPP25D0S00441
1; Serie sasiu: UUPRPP25D0S004411

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 209,00 13,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 209,00 13,00 222,00

T O T A L  (LEI  RON) : 209,00 13,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  MARIA, NEDELCU NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  14670
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.185; Suprafete: , 
arabil:1.185,00 mp

1

61,00 45,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.589; Suprafete: , 
arabil:4.589,00 mp

2

236,00 171,00 407,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

49,00 100,00 149,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 346,00 316,00 662,00

T O T A L  (LEI  RON) : 346,00 316,00 662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  12385
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 593 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1540113400571 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:18,00 mp (sup. utila:  12,86 
mp), Suprafata Totala: 18; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:79,00 mp (sup. utila:  56,43 
mp), Suprafata Totala: 79; An anexa:2
006

2

31,00 4,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:176,00 mp (sup. utila:  125,71 mp)
, Suprafata Totala: 176; An ct.:2006

3

79,00 9,00 88,00

T O T A L  Cladiri : 113,00 13,00 126,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 90; Suprafete: , livezi:90,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.060; Suprafete: , arabil:1.060,
00 mp

5

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 912; Suprafete: , liber:639,00 
mp, ocupat:273,00 mp

86,00 12,00 98,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 93,00 12,00 105,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.500; Suprafete: , arabil:12.5
00,00 mp

7

117,00 14,00 131,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 117,00 14,00 131,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 877038; Nr.:877038; 
Serie sasiu: 877038

8

111,00 12,00 123,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MZ ; CC: 175; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 4032871; Nr.:4032871; 
Serie sasiu: 4032871

9

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDEZ-BENZ VITO 110 
CDI ; CC: 2151; Masa: 2600; CP:; Seria: 
50192016; Nr.:VSA63809413329060; 
Serie sasiu: VSA63809413329060

10

1.749,00 195,00 1.944,00

T O T A L   : 1.876,00 208,00 2.084,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.876,00 208,00 2.084,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.472,00 275,00 2.747,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE MARIN;NASTASE DUMITRU;  NASTASE ION; ILIE D.CONSTANTINA-locuinta 
Nr. de rol nominal unic:  11865
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 664 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510101402705 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:11,00 mp (sup. utila:  7,86 mp), 
Suprafata Totala: 11; An ct.:2006

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 729; Suprafete: , vii:729,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 421; Suprafete: , arabil:421,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 770; Suprafete: , liber:759,00 
mp, ocupat:11,00 mp

4

36,00 3,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 3,00 42,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 635/
4/8, Tarla: 153, Suprafata Totala: 2.742
; Suprafete: , arabil:2.742,00 mp

5

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/

6
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17, Tarla: 211, Suprafata Totala: 8.272; 
Suprafete: , arabil:8.272,00 mp

40,00 2,00 42,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 53,00 3,00 56,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 205,00 11,00 216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NASTASE ST. MARIN:  NASTASE GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13193
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 12.500; Suprafete: , arabil:12.5
00,00 mp

1

673,00 431,00 1.104,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 87,00 137,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 723,00 518,00 1.241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 723,00 518,00 1.241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEACSA  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  13701
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. THOMAS 

MASARYK , nr.  9 , bl.  - , sc.  - , et.  3 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620415400076 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 856/
2, Tarla: 175, Suprafata Totala: 4.000; 
Suprafete: , arabil:4.000,00 mp

1

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEACSU MIHAIL;  NEACSU FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  10861
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. SOLD.ALEXANDR

U MAGATI , nr.  35 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/696528 , C.I.F.**) 1660409031846 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3028
: CF 3228, Parcela: 1788, Tarla: 49, 
Suprafata Totala: 1.147; Suprafete: , 
liber:1.147,00 mp

1

74,00 4,00 78,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 4,00 78,00

T O T A L  (LEI  RON) : 74,00 4,00 78,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15052
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AI 799367 , C.I.F.**) 1280214400539 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  CONSTANTIN-INCHIS VEZI ROL SC COMRIZ SRL 
Nr. de rol nominal unic:  10864
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:2,99 mp (sup. utila:  2,14 mp), 
Suprafata Totala: 3; An ct.:2006

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  1784352
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IRIS , nr. 22 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 336506 , C.I.F.**) 1880825471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. IRIS, nr. 22 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:74,60 mp (sup. utila:  
53,29 mp), Suprafata Totala: 75; An 
ct.:2017

1

103,00 11,00 114,00

T O T A L  Cladiri : 103,00 11,00 114,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. IRIS, nr. 22 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 857/18, Tarla: 175, Suprafata 
Totala: 75; Suprafete: , ocupat:74,60 
mp

2

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. IRIS, nr. 22 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 857/18, Tarla: 175, Suprafata 
Totala: 2.395; Suprafete: , arabil:2.395,
40 mp

3

18,00 3,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 4,00 36,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UG08234; Nr.:
UU1LSDAEF41181866; Serie sasiu: UU
1LSDAEF41181866; Data iesire:02.02.
2022

4

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 13,00 125,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 8260 / 
31.12.2016

5

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



320,00 50,00 370,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 50,00 370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 567,00 78,00 645,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  GEORGE - DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1752009
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 177 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1960810410025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 095584 / 08.07.20201 095584/PV

2.175,00 0,00 2.175,00

Alte amenzi PIFW 0108833 / 25.04.202
0

2 0108833/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 3.480,00 0,00 3.480,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.480,00 0,00 3.480,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  2259473
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 126 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1830409471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 532179; Nr.:W
VWZZZ1KZ8P050233; Serie sasiu: 
WVWZZZ1KZ8P050233

1

258,00 64,00 322,00

T O T A L   : 258,00 64,00 322,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 258,00 64,00 322,00

T O T A L  (LEI  RON) : 258,00 64,00 322,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  MARCELA ,NEAGU ION 
Nr. de rol nominal unic:  14369
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 104 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390528400567 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.824; Suprafete: , arabil:7.824,
00 mp; Data iesire:03.02.2004

1

263,00 216,00 479,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 263,00 216,00 479,00

T O T A L  (LEI  RON) : 263,00 216,00 479,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13891
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LABIRINT , nr. 

149 , bl.  L117BIS , sc.  1 , et.  7 , ap.  31
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/149200 , C.I.F.**) 1600713293114 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1220
, Parcela: 4669, Tarla: 109, Suprafata 
Totala: 1.007; Suprafete: , arabil:1.007,
00 mp

1

62,00 33,00 95,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 33,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 33,00 95,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  PETRE ; NEAGU STELIANA, CNP 2631005400309
Nr. de rol nominal unic:  11220
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 126 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580705400533 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:20,00 mp (sup. utila:  14,29 
mp), Suprafata Totala: 20; An anexa:2
006

1

2,00 11,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:78,00 mp (sup. utila:  55,71 mp), 
Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

2

19,00 108,00 127,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

0,00 39,00 39,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 158,00 179,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 279; Suprafete: , liber:181,00 
mp, ocupat:98,00 mp

4

18,00 104,00 122,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 54,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 158,00 176,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 

6
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55464, Parcela: 857/18, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 2.470; Suprafete: , 
arabil:2.470,00 mp; Data iesire:30.01.2
014

0,00 1,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 1,00 1,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UB93772; Nr.:UB9377
2; Serie sasiu: UB93772

7

56,00 185,00 241,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

8

0,00 101,00 101,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SOLENZA ; CC: 1400; Masa: 
1600; CP:; Seria: UB12735; Data iesire:
31.12.2012

9

0,00 121,00 121,00

T O T A L   : 56,00 407,00 463,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 407,00 463,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

407,00 597,00 1.004,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

11

0,00 216,00 216,00

T O T A L  Alte Taxe : 407,00 813,00 1.220,00

T O T A L  (LEI  RON) : 502,00 1.537,00 2.039,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  STEFAN; GHEORGHE STEFANA; GRIGORE NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13316
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.200; Suprafete: , arabil:7.200,
00 mp

1

231,00 83,00 314,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 231,00 83,00 314,00

T O T A L  (LEI  RON) : 231,00 83,00 314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  TIBERIU 
Nr. de rol nominal unic:  2457289
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 104 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1581101400558 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD MONDEO ; CC: 1753; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 7L14616; Nr.:
WFOGXXGBBG7L14616; Serie sasiu: 
WFOGXXGBBG7L14616

1

351,00 40,00 391,00

T O T A L   : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 351,00 40,00 391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 351,00 40,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU  VALERICA ;NEAGU AURELIA GEORGETA;CNP 2700513470050
Nr. de rol nominal unic:  11538
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. REINVIERII , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690326470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
C, Cl. lemn fara inst.:138,00 mp (sup. 
utila:  98,57 mp), Suprafata Totala: 138; 
An ct.:1953

1

0,00 3,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 3,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 4 Rang: IV, Zona: 
C, Parcela: 5625;5627, Tarla: 131, 
Suprafata Totala: 585; Suprafete: , 
liber:437,00 mp, ocupat:148,00 mp

2

18,00 6,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 6,00 24,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 105001; Nr.:W
VWZZZ1JZ3U207026; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZ3U207026; Data iesire:17
.06.2021

3

56,00 9,00 65,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UC37208; Nr.:
UU1LSDAAH36564337; Serie sasiu: 
UU1LSDAAH36564337

4

56,00 9,00 65,00

T O T A L   : 112,00 18,00 130,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 18,00 130,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 16,00 127,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0147469 / 02.09.202
1

6 0147469/PV

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 981,00 16,00 997,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.111,00 43,00 1.154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  3625815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/632616 , C.I.F.**) 1780530471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 86826194; Nr.:WBAU
G51070PV30172; Serie sasiu: WBAUG
51070PV30172

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU ION ;  NEAGU MARCELA 
Nr. de rol nominal unic:  11361
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. BISERICII , nr. 20 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 139570 , C.I.F.**) 1560327400803 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 20, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:69,00 mp (sup. utila:  49,29 mp), 
Suprafata Totala: 69; An ct.:2006

1

177,00 37,00 214,00

T O T A L  Cladiri : 177,00 37,00 214,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 216; Suprafete: , arabil:216,00 
mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 20 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 442; Suprafete: , 
liber:373,00 mp, ocupat:69,00 mp

3

80,00 17,00 97,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 84,00 17,00 101,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

4

87,00 153,00 240,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

622,00 186,00 808,00

T O T A L  Alte Taxe : 709,00 339,00 1.048,00

T O T A L  (LEI  RON) : 970,00 393,00 1.363,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU ION;  FLOREA CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10932
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.320; Suprafete: , arabil:11.32
0,00 mp

1

57,00 3,00 60,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 57,00 3,00 60,00

T O T A L  (LEI  RON) : 57,00 3,00 60,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU JEAN NEAGU VALERIA 
Nr. de rol nominal unic:  13485
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 336496 , C.I.F.**) 1700520423039 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:67,86 mp (sup. utila:  
48,47 mp), Suprafata Totala: 68; An 
anexa:2008

1

153,00 26,00 179,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:124,00 mp (sup. utila:  88,57 mp), 
Suprafata Totala: 124; An ct.:2008

2

256,00 50,00 306,00

T O T A L  Cladiri : 409,00 76,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 350; Suprafete: , liber:225,99 
mp, ocupat:124,00 mp

3

65,00 13,00 78,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 13,00 78,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 520d ; CC: 1995; Masa
: 2000; CP:; Seria: 82337023; Nr.:WBA
PX31020C019634; Serie sasiu: 
WBAPX31020C019634

4

569,00 110,00 679,00

T O T A L   : 569,00 110,00 679,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 569,00 110,00 679,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

5

320,00 60,00 380,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi 0100295 / 07.02.20176 0100295/PV

250,00 0,00 250,00
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T O T A L  Alte Taxe : 570,00 60,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.613,00 259,00 1.872,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU M.  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13839
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 262; Suprafete: , 
liber:261,92 mp

1

17,00 2,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 405; Suprafete: , arabil:404,76 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1300, Tarla: 42, Suprafata Totala: 692; 
Suprafete: , livezi:692,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 5663, Tarla: 127, Suprafata 
Totala: 923; Suprafete: , arabil:923,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU M.  ION 
Nr. de rol nominal unic:  13911
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 642; Suprafete: , vii:642,00 mp

1

72,00 36,00 108,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 481; Suprafete: , arabil:481,00 
mp

2

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 844; Suprafete: , 
liber:844,00 mp

3

613,00 404,00 1.017,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

4

113,00 214,00 327,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 809,00 661,00 1.470,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 39.233; Suprafete: , arabil:39.2
33,00 mp

5

2.113,00 1.351,00 3.464,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

6
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336,00 630,00 966,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.449,00 1.981,00 4.430,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.258,00 2.642,00 5.900,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAGU V. CONSTANTIN ;;  ENE V. ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14049
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 25 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BD 240651 , C.I.F.**) 1260105400351 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.700; Suprafete: , arabil:1.700,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.400; Suprafete: , arabil:5.400,
00 mp

2

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 34,00 3,00 37,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 3,00 37,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEAMTU  ALEXANDRU VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10032
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 381 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC 491530 , C.I.F.**) 2341104400624 , tel./fax -- , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 381, bl. -, sc. -, 
et. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 639, 
Anexe lemn fara inst.:27,79 mp (sup. 
utila:  19,85 mp), Suprafata Totala: 28; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 381, bl. -, sc. -, 
et. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 639, Cl
. lemn fara inst.:223,09 mp (sup. utila:  
159,35 mp), Suprafata Totala: 223; An 
ct.:2006

2

53,00 3,00 56,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 3,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 381 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 639, Parcela: 2220-2
222, Tarla: CV 57, Suprafata Totala: 
485; Suprafete: , arabil:485,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 381 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 639, Parcela: 2220-2
222, Tarla: CV 57, Suprafata Totala: 
539; Suprafete: , liber:288,12 mp, 
ocupat:250,88 mp

4

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 11,00 213,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NECULA MATEI-defunct; defunct- NECULA STELIAN,GHINEA MARIN:GHERMAN STELIANA - 
DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  13237
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 7 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3217, Tarla: 77, 
Suprafata Totala: 627; Suprafete: , 
liber:560,10 mp, ocupat:66,90 mp

1

41,00 4,00 45,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3215, Tarla: 77, Suprafata Totala: 889; 
Suprafete: , arabil:889,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3216, Tarla: 77, Suprafata Totala: 262; 
Suprafete: , arabil:262,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 4,00 48,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2, Tarla: 138, Suprafata Totala: 1.300; 
Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

4

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 51,00 5,00 56,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NECULA  PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  2456757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 35 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1801016230912 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CP 1671814 / 15.0
5.2012

1 1671814/PV

280,00 0,00 280,00

Amenzi de circulatie PIFX 0098738 / 22
.01.2017

2 0098738/PV

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie CC 5115372 / 28.0
2.2010

3 5115372/PV

120,00 0,00 120,00

Amenzi de circulatie CC 5492999 / 19.
03.2010

4 5492999/PV

360,00 0,00 360,00

Amenzi de circulatie CC 7187050 / 13.
08.2010

5 7187050/PV

900,00 0,00 900,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.910,00 0,00 1.910,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.910,00 0,00 1.910,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NECULA  VICTOR 
Nr. de rol nominal unic:  11403
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1600423400352 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:174,00 mp (sup. utila:  124,29 mp)
, Suprafata Totala: 174; An ct.:1982

1

68,00 23,00 91,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:7,00 
mp (sup. utila:  5,00 mp), Suprafata 
Totala: 7; An anexa:1982

2

6,00 3,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 74,00 26,00 100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 74,00 26,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NECULA FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  4359519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 35 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1860205471338 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CP 0108694 / 17.0
5.2012

1 0108694/PV

140,00 0,00 140,00

Amenzi de circulatie CP 0795902 / 09.0
1.2012

2 0795902/PV

140,00 0,00 140,00

Amenzi de circulatie CC 0151389 / 13.
04.2008

3 0151389/PV

450,00 0,00 450,00

Amenzi de circulatie CC 3820212 / 04.
09.2009

4 3820212/PV

360,00 0,00 360,00

Amenzi de circulatie CC 3445363 / 06.
05.2009

5 3445363/PV

120,00 0,00 120,00

Amenzi de circulatie CC 3216292 / 06.
06.2009

6 3216292/PV

360,00 0,00 360,00

Amenzi de circulatie CC 1973666 / 25.1
1.2008

7 1973666/PV

216,00 0,00 216,00

Amenzi de circulatie CC 4300862 / 19.
10.2009

8 4300862/PV

240,00 0,00 240,00

Amenzi de circulatie CC 4953694 / 14.
03.2010

9 4953694/PV

900,00 0,00 900,00

Amenzi de circulatie CC 7649930 / 01.
06.2011

10 7649930/PV

536,00 0,00 536,00

Amenzi de circulatie CC 2418712 / 17.
05.2009

11 2418712/PV

120,00 0,00 120,00

T O T A L  Alte Taxe : 3.582,00 0,00 3.582,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 3.582,00 0,00 3.582,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NECULA GEORGIANA CAROLINA,NECULA DANA NICULINA, NECULA DRAGOS FLORIN,NECULA 
MARIANA 

Nr. de rol nominal unic:  11135
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  60 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 336446 , C.I.F.**) 2590813075088 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
60, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 51086, Cl. lemn fara 
inst.:58,00 mp (sup. utila:  41,43 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

1

0,00 3,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 3,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
60 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51086, 
Parcela: 4538,4539, Tarla: 103, 
Suprafata Totala: 364; Suprafete: , 
liber:336,00 mp, ocupat:28,00 mp

2

0,00 6,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 6,00 6,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.760; Suprafete: , arabil:1.760,
00 mp

3

0,00 2,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 2,00 2,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

139,00 28,00 167,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0185345 / 26.07.202
1

5 0185345/PV

562,00 0,00 562,00

T O T A L  Alte Taxe : 701,00 28,00 729,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 701,00 39,00 740,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGOI  LUCIAN  (NEGOI CONSTANTIN) 
Nr. de rol nominal unic:  13113
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1850921297315 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.200; Suprafete: , arabil:10.2
00,00 mp

1

508,00 328,00 836,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

82,00 160,00 242,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 590,00 488,00 1.078,00

T O T A L  (LEI  RON) : 590,00 488,00 1.078,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGOITA  ALEXANDRINA 
Nr. de rol nominal unic:  14153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 42.700; Suprafete: , arabil:42.7
00,00 mp

1

2.126,00 1.675,00 3.801,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

345,00 715,00 1.060,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.471,00 2.390,00 4.861,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.471,00 2.390,00 4.861,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGOITA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15726
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SOMESUL MIC , nr

.  3 , bl.  F4 , sc.  1 , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RK/041056 , C.I.F.**) 2760611374085 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2795
/13:cota indiviza din totalul de teren 
intravilan de 1200 mp cu destinatia 
drum de acces, Parcela: 557/43, Tarla: 
135, Suprafata Totala: 100; Suprafete: 
, arabil:100,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2795
/1, Parcela: 557/43, Tarla: 135, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NEGOITA NICULAE, MARINESCU ELENA, COJITA VASILICA, ONAICU CONSTANTA, IONESCU 
GEORGETA 

Nr. de rol nominal unic:  13875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.700; Suprafete: , arabil:1.700,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGREI SANDU  mandatar ADETU MIHAELA-OTILIA 
Nr. de rol nominal unic:  15414
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 108613 , C.I.F.**) 1430412400102 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.0
00,00 mp

1

748,00 470,00 1.218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

58,00 100,00 158,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 806,00 570,00 1.376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 806,00 570,00 1.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGRILA CRISTIAN MARIN;NEGRILA MONICA:  EDU ANTOINE 
Nr. de rol nominal unic:  127147
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. CIMPUL 

PIPERA , nr.  73 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/247546 , C.I.F.**) 1750817431513 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:73,00 mp (
sup. utila:  52,14 mp), Suprafata Totala: 
73; An ct.:2009

1

298,00 89,00 387,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:73,00 mp (
sup. utila:  52,14 mp), Suprafata Totala: 
73; An ct.:2009

2

302,00 90,00 392,00

T O T A L  Cladiri : 600,00 179,00 779,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2317/2/4, Parcela: 
863/1/58, Tarla: 177, Suprafata Totala: 
376; Suprafete: , liber:303,00 mp, 
ocupat:73,00 mp

3

120,00 28,00 148,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2317/2/6, Parcela: 
863/1/58/DRUM ACCES, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 245; Suprafete: , 
arabil:245,00 mp

4

25,00 6,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 145,00 34,00 179,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1277 / 
31.12.2008

5
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622,00 183,00 805,00

T O T A L  Alte Taxe : 622,00 183,00 805,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.367,00 396,00 1.763,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEGUT  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14030
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 556803 , C.I.F.**) 1780302461539 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 413; Suprafete: , arabil:413,00 
mp

1

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 714; Suprafete: , arabil:714,00 
mp

2

51,00 25,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

3,00 6,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
5915, Tarla: 142, Suprafata Totala: 266
; Suprafete: , arabil:266,00 mp

4

11,00 7,00 18,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 45,00 121,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.034; Suprafete: , arabil:9.034,
00 mp

5

154,00 62,00 216,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,

6
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00 mp
127,00 81,00 208,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

93,00 177,00 270,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 954/
16, Tarla: 205, Suprafata Totala: 2.334; 
Suprafete: , arabil:2.334,00 mp

8

118,00 76,00 194,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 954/
23, Tarla: 205, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

9

251,00 157,00 408,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 743,00 553,00 1.296,00

T O T A L  (LEI  RON) : 819,00 598,00 1.417,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NEMES PETRUTA 
Nr. de rol nominal unic:  4359290
Domiciliul fiscal:  FINLANDA , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria FP1753136 nr. , C.I.F.**) 2661219434525 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn inst.:7,00 mp (sup. utila:  5
,00 mp), Suprafata Totala: 7; An anexa
:2010; Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 982/22.02.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn inst.:72,00 mp (sup. utila:  51,43 
mp), Suprafata Totala: 72; An ct.:2010; 
Procent coproprietate: 50,00%

2 Dec 982/22.02.2021;

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 1,00 15,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SOS BALTENI, nr. 61 Rang: IV, 
Zona: A, Parcela: 126, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 1.223; Suprafete: , 
liber:1.144,00 mp, ocupat:79,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

3 Dec 982/22.02.2021;

50,00 5,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 5,00 55,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

4 Dec 982/22.02.2021;

56,00 3,00 59,00

T O T A L  Alte Taxe : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 120,00 9,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NENCIU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14419
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 21 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 335715 , C.I.F.**) 1571130400491 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.000; Suprafete: , 
arabil:2.000,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.543; Suprafete: , 
arabil:2.542,84 mp

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NENCIU GHEORGHE ,NENCIU VICTOR,NENCIU STEFAN NENCIU VIRGILIU-CTR. MANDAT BADEA ION 
CNP 1570706400669

Nr. de rol nominal unic:  15550
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077065 , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. 

LAGUNA ALBASTRA , nr.  1 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570706400669 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 18.600; Suprafete: , arabil:18.6
00,00 mp

1

925,00 729,00 1.654,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 925,00 729,00 1.654,00

T O T A L  (LEI  RON) : 925,00 729,00 1.654,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NESTOR EUGENIA  ;NESTOR GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  13380
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. P 141649 , C.I.F.**) 2590720400186 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.450; Suprafete: , arabil:4.450,
00 mp

1

34,00 6,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 6,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.602; Suprafete: , arabil:1.602,
00 mp

2

24,00 4,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.700; Suprafete: , arabil:2.700,
00 mp

3

40,00 7,00 47,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

4

36,00 6,00 42,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 100,00 17,00 117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 23,00 157,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NESTOR VICTOR-IOAN;  NESTOR GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  14008
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.0
00,00 mp; Data iesire:21.05.2010

1

138,00 37,00 175,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 954/
23, Tarla: 205, Suprafata Totala: 2.300; 
Suprafete: , arabil:2.300,00 mp

2

44,00 10,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 954/
1/2, Tarla: 205, Suprafata Totala: 10.07
2; Suprafete: , arabil:10.071,80 mp

3

194,00 35,00 229,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2/27, Tarla: 138, Suprafata Totala: 1.79
2; Suprafete: , arabil:1.792,00 mp

4

35,00 6,00 41,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 411,00 88,00 499,00

T O T A L  (LEI  RON) : 411,00 88,00 499,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NETEA  MARIUS RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  1791734
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 494 , 

bl.  LIBRA , sc.  2 , et.  1 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 337901 , C.I.F.**) 1771107471017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50221, Parcela: 303,304,305,307, Tarla
: 9, Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 118d ; CC: 1995; Masa
: 2000; CP:; Seria: 84697468; Nr.:WBA
UB31010VN01331; Serie sasiu: 
WBAUB31010VN01331

2

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 2476; Masa: 12; 
CP:; Seria: 3594315; Nr.:KNESD03324
K956693; Serie sasiu: KNESD03324K9
56693

3

1.057,00 195,00 1.252,00

T O T A L   : 1.447,00 239,00 1.686,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.447,00 239,00 1.686,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.448,00 239,00 1.687,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NETEA  VIOREL;NETEA NICULINA  TUDORITA 
Nr. de rol nominal unic:  12127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 494 , 

bl.   , sc.  2 , et.  1 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1551106400493 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:122,09 mp (sup. utila:  
87,21 mp), Suprafata Totala: 122; An 
ct.:2006

1

426,00 138,00 564,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 200,00 200,00

T O T A L  Cladiri : 426,00 338,00 764,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

455,00 127,00 582,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2012

4

87,00 169,00 256,00

T O T A L  Alte Taxe : 542,00 296,00 838,00

T O T A L  (LEI  RON) : 968,00 634,00 1.602,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NETEA FLORIN;  TOMA (NETEA) IONELA-COSMINA, CNP 2841208471332
Nr. de rol nominal unic:  15387
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ALEXANDRU IOAN 

CUZA , nr.  1 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 319918 , C.I.F.**) 1781203471018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ALEXANDRU IOAN CUZA
, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:94,70 mp (
sup. utila:  67,64 mp), Valoare 
nerezidentiala:68.600,00 lei, Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:132,58 mp, 
Suprafata Totala: 227; An ct.:2015

1

221,00 17,00 238,00

T O T A L  Cladiri : 221,00 17,00 238,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ALEXANDRU IOAN CUZA
, nr. 1 Rang: V, Zona: B, Parcela: 90/2;
92/2, Tarla: 5, Suprafata Totala: 286; 
Suprafete: , liber:191,30 mp, ocupat:94
,70 mp

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2790 / 
31.12.2014

3

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 373,00 24,00 397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NIAZZADEH -NAKHAEI  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10728
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2700914510032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.001; Suprafete: , arabil:1.000,
81 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICA  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2010392
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  78 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 157689 , C.I.F.**) 1620504400055 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/2, 
Anexe lemn fara inst.:42,41 mp (sup. 
utila:  30,29 mp), Suprafata Totala: 42; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
78 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1104/3, 
Parcela: 4567,4568,4569,4570,4571, 
Tarla: 104, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,02 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICA  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10895
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 49 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 585154 , C.I.F.**) 2590323400315 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:33,00 mp (sup. utila:  23,57 
mp), Suprafata Totala: 33; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:62,00 mp (sup. utila:  44,29 mp), 
Suprafata Totala: 62; An ct.:2006

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 1,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 120; Suprafete: , vii:120,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 650; Suprafete: , arabil:650,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 300; Suprafete: , liber:205,00 
mp, ocupat:95,00 mp

5

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 3,00 43,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICA  DUMITRU;NICA TUDORITA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13707
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna 1 DECEMBRIE , satul/sectorul 1 DECEMBRIE , str. - , nr. 

17 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1451126400391 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 233; Suprafete: , arabil:232,78 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICHIFOR  VIRGINICA 
Nr. de rol nominal unic:  1491488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. VATRA DORNEI , 

nr.  2 , bl.  F5 , sc.  2 , et.  4 , ap.  28
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/81235 , C.I.F.**) 2510912400196 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 074320 / 30.03.20201 074320/PV

100,00 0,00 100,00

Alte amenzi PIFY 074325 / 30.03.20202 074325/PV
150,00 0,00 150,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICHITUS  FELICIA 
Nr. de rol nominal unic:  3745931
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BRAGADIRU , satul/sectorul BRAGADIRU , str. GHENCEA 

, nr.  45 , bl.  D1 , sc.  3 , et.  3 , ap.  83
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/259144 , C.I.F.**) 2800926394441 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57801-Coproprietara cu NICHITUS 
STELIAN Cota de 1/2, Parcela: 1788,17
88/5.1788/9,1853, Tarla: 49, Suprafata 
Totala: 253; Suprafete: , arabil:252,50 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICHITUS  STELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3745872
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. TIMISUL DE JOS , 

nr.  7 , bl.  A26 , sc.  A , et.  3 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/446134 , C.I.F.**) 1751101463010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57801-Coproprietar cu NICHITUS 
FELICIA Cota de 1/2, Parcela: 1788,178
8/5,1788/9,1853, Tarla: 49, Suprafata 
Totala: 253; Suprafete: , arabil:252,50 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOARA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  14735
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570820400456 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.201; Suprafete: , arabil:2.200,
66 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1644586
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  96 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2820921460034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 199233; Nr.:W
VWZZZ3CZAP010075; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZAP010075

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2685
; Masa: 12; CP:; Seria: 51054313; Nr.:
WDB9046131R807031; Serie sasiu: 
WDB9046131R807031; Data iesire:20.
12.2020

2

0,00 62,00 62,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 4249
; Masa: 12; CP:; Seria: 794785; Nr.:EDB
9700151L421136; Serie sasiu: EDB970
0151L421136

3

726,00 44,00 770,00

T O T A L   : 926,00 118,00 1.044,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 926,00 118,00 1.044,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local DOSAR 
EXECUTARE 10750/94/2015 / 15.09.20
15

4 DOSAR EXECUTARE 10750/94/20
15/

630,00 0,00 630,00

T O T A L  Alte Taxe : 630,00 0,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.556,00 118,00 1.674,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  CIPRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1850859
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  59 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750306471030 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.843; Suprafete: , liber:1.686,2
0 mp, ocupat:156,80 mp

1

157,00 85,00 242,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 658; Suprafete: , 
arabil:658,00 mp

2

19,00 11,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 352; Suprafete: , vii:3
52,00 mp

3

7,00 6,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 183,00 102,00 285,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.800; Suprafete: , 
arabil:3.800,00 mp

4

44,00 36,00 80,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

5

7,00 6,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 51,00 42,00 93,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2017

6
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374,00 100,00 474,00

Taxa salubritate persoane fizice 7165 / 
03.07.2007

7

841,00 450,00 1.291,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.215,00 550,00 1.765,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.449,00 694,00 2.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  CIPRIAN CNP 1750306471030 : NICOLAE OLGA CNP 2761027471018
Nr. de rol nominal unic:  14057
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750306471030 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Tarla: 10000 
mp in T 71, P 321/1/69 : 2900 mp IN T 
70, P 319/26, Suprafata Totala: 12.900; 
Suprafete: , arabil:12.900,00 mp

1

642,00 409,00 1.051,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

103,00 194,00 297,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 745,00 603,00 1.348,00

T O T A L  (LEI  RON) : 745,00 603,00 1.348,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  DANIEL VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  12313
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 477 , 

bl.  P2 , sc.   , et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1641003400289 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 24; Suprafete: , liber:24,00 mp

1

24,00 20,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

6,00 14,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 34,00 64,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: F049623; Nr.:F04962
3; Serie sasiu: F049623

3

563,00 460,00 1.023,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

4

887,00 2.096,00 2.983,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 258194; Nr.:25
8194; Serie sasiu: 258194

5

2.154,00 1.742,00 3.896,00

T O T A L   : 3.604,00 4.298,00 7.902,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.604,00 4.298,00 7.902,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.634,00 4.332,00 7.966,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  DANUT-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1837026
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. Int.BUCURIEI , nr. 2 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 277339 , C.I.F.**) 1850905410073 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1297; 
Masa: 1600; CP:; Seria: VRO6384; Nr.:
WFOAXXGAJAVRO6384; Serie sasiu: 
WFOAXXGAJAVRO6384

1

415,00 146,00 561,00

T O T A L   : 415,00 146,00 561,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 415,00 146,00 561,00

T O T A L  (LEI  RON) : 415,00 146,00 561,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12568
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20
,00 mp), Suprafata Totala: 28; An ct.:2
006

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  GHE. NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13023
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:25,00 mp (sup. 
utila:  17,86 mp), Suprafata Totala: 25; 
An anexa:2006

1

19,00 10,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:71,60 mp (sup. utila:  
51,14 mp), Suprafata Totala: 72; An 
ct.:2006

2

418,00 218,00 636,00

T O T A L  Cladiri : 437,00 228,00 665,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

774,00 343,00 1.117,00

T O T A L  Alte Taxe : 774,00 343,00 1.117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.211,00 571,00 1.782,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  IONUT - ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  1966143
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 36 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 558148 , C.I.F.**) 1990527410041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1199; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19AG8452; Nr.
:W0L0XCF0834078528; Serie sasiu: W
0L0XCF0834078528

1

95,00 13,00 108,00

T O T A L   : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 13,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  JOITA 
Nr. de rol nominal unic:  12158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.300; Suprafete: , arabil:9.300,
00 mp

1

462,00 303,00 765,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

74,00 146,00 220,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 536,00 449,00 985,00

T O T A L  (LEI  RON) : 536,00 449,00 985,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  MARIA-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. Int.BUCURIEI , nr. 2 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 409136 , C.I.F.**) 2830430152507 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Int.BUCURIEI, nr. 2 Rang: IV, Zona
: B, Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (sup. 
utila:  22,86 mp), Suprafata Totala: 32; 
An ct.:1996; Procent coproprietate: 50,
00%

1

29,00 7,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 29,00 7,00 36,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Int.BUCURIEI, nr. 2 Rang: IV, Zona
: B, Parcela: 1383;1384;1385, Tarla: 44
, Suprafata Totala: 520; Suprafete: , 
liber:488,00 mp, ocupat:32,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

128,00 29,00 157,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 128,00 29,00 157,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010; Procent coproprietate: 50,00
%

3

421,00 86,00 507,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 86,00 507,00

T O T A L  (LEI  RON) : 578,00 122,00 700,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14159
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 819; Suprafete: , 
arabil:819,00 mp

1

57,00 29,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 375; Suprafete: , 
arabil:375,00 mp

2

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

3

6,00 2,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 33,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 33,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12770
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  59 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2441026400746 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:33,00 mp (sup. 
utila:  23,57 mp), Suprafata Totala: 33; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
25,00%

1

1,00 7,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15
,00 mp), Suprafata Totala: 21; An ct.:2
006; Procent coproprietate: 25,00%

2

1,00 7,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:18,00 mp (sup. 
utila:  12,86 mp), Suprafata Totala: 18; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
25,00%

3

1,00 7,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:84,80 mp (sup. utila:  
60,57 mp), Suprafata Totala: 85; An 
ct.:2006; Procent coproprietate: 25,00
%

4

116,00 87,00 203,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:18.08.2

5
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011
0,00 59,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 119,00 167,00 286,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 352; Suprafete: , vii:3
52,00 mp

6

11,00 9,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 658; Suprafete: , 
arabil:658,00 mp

7

19,00 13,00 32,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.843; Suprafete: , liber:1.686,2
0 mp, ocupat:156,80 mp

8

516,00 374,00 890,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:18.08.2011

9

0,00 204,00 204,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 546,00 600,00 1.146,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

10

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.800; Suprafete: , 
arabil:3.800,00 mp

11

68,00 37,00 105,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:18.08.2011

12

0,00 23,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 79,00 67,00 146,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

289,00 208,00 497,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

14

1.053,00 696,00 1.749,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.342,00 904,00 2.246,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.086,00 1.738,00 3.824,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  MARIN-DEFUNCT - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11038
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  37 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1340408400615 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:45,00 mp (sup. utila:  32,14 mp), 
Suprafata Totala: 45; An ct.:2006

1

90,00 48,00 138,00

T O T A L  Cladiri : 90,00 48,00 138,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 75; Suprafete: , arabil:75,00 mp

2

17,00 8,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 245; Suprafete: , liber:200,00 
mp, ocupat:45,00 mp

3

147,00 64,00 211,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 164,00 72,00 236,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

767,00 354,00 1.121,00

T O T A L  Alte Taxe : 767,00 354,00 1.121,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.021,00 474,00 1.495,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  15634
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna APOSTOLACHE , satul/sectorul BUZOTA , str. - , nr. 

113 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH/676756 , C.I.F.**) 2801017100179 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.008; Suprafete: , 
arabil:1.008,00 mp

1

72,00 41,00 113,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 72,00 41,00 113,00

T O T A L  (LEI  RON) : 72,00 41,00 113,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  1618547
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 55 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2811103471330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57048, Nr.CarFunc: 57048, Parcela
: 198/11, Tarla: 28, Suprafata Totala: 
111; Suprafete: , arabil:111,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57043, Nr.CarFunc: 57043, Parcela
: 198/11, Tarla: 28, Suprafata Totala: 55
; Suprafete: , arabil:55,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57051, Nr.CarFunc: 57051, Parcela
: 198/11/1, Tarla: 28, Suprafata Totala: 
184; Suprafete: , arabil:184,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57238, Nr.CarFunc: 57238, Parcela
: 198/12, Tarla: 28, Suprafata Totala: 
98; Suprafete: , arabil:98,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C

5
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ad: 57228, Nr.CarFunc: 57228, Parcela
: 198/11, Tarla: 28, Suprafata Totala: 59
; Suprafete: , arabil:59,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57242, Nr.CarFunc: 57242, Parcela
: 198/11, Tarla: 28, Suprafata Totala: 19
; Suprafete: , arabil:19,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57205, Nr.CarFunc: 57205, Parcela
: 198/11/1, Tarla: 28, Suprafata Totala: 
62; Suprafete: , arabil:62,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1398; Masa
1600; CP:; Seria: 4170774; Nr.:VF32A8
HZF44688983; Serie sasiu: VF32A8HZ
F44688983

8

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 3,00 66,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE  RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  1774524
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 048225 , C.I.F.**) 2390708470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1556/1, Tarla: 45, Suprafata Totala: 
150; Suprafete: , arabil:150,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NICOLAE RODICA ; NICOLAE DANIEL VIOREL; NICOLAE MIRCEA GABRIEL; ALBU GRAZIELA 
YVONNE-2681106470075

Nr. de rol nominal unic:  11070
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 416 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390708470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:55,00 mp (sup. utila:  39,29 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006

1

34,00 10,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 34,00 10,00 44,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 765; Suprafete: , vii:765,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 358; Suprafete: , arabil:358,00 
mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 775; Suprafete: , liber:720,00 
mp, ocupat:55,00 mp

4

118,00 33,00 151,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 129,00 34,00 163,00

T O T A L  (LEI  RON) : 163,00 44,00 207,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE {CRIVOI}   FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  15182
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

1

171,00 318,00 489,00

T O T A L   : 171,00 318,00 489,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 171,00 318,00 489,00

T O T A L  (LEI  RON) : 171,00 318,00 489,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE ADRIAN-RAZVAN CNP 1870214471339:NICOLAE ADRIANA CNP 2820921460034
Nr. de rol nominal unic:  3713914
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  86 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/233772 , C.I.F.**) 1870214471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
104 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57756, 
Parcela: 879/7, Tarla: 174, Suprafata 
Totala: 1.827; Suprafete: , arabil:1.827,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE CONSTANTA-ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  2018492
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 571 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/118720 , C.I.F.**) 2780127471033 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1461; Masa: 1600; CP:; Seria: D030979
; Nr.:VF1BMSF0535415996; Serie 
sasiu: VF1BMSF0535415996

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE GEORGE - GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2172821
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 490 , 

bl.   , sc.  1 , et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1920318410069 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NR REMTII 182/26,02,2020 
FORD ; CC: 1560; Masa: 1600; CP:; 
Seria: 6Y14265; Nr.:WF05XXGCD56Y1
4265; Serie sasiu: WF05XXGCD56Y14
265

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NICOLAE GEORGE GABRIEL CNP 1920318410069: NICOLAE CAMELIA NICOLETA CNP 
2931023430049

Nr. de rol nominal unic:  12148
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 490 , 

bl.   , sc.  1 , et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 546140 , C.I.F.**) 1590209400771 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 490 Rang: IV, 
Zona: A, Alta destinatie:21,09 mp (sup. 
utila:  15,06 mp), Suprafata Totala: 21; 
An anexa:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 490, sc. 1, et. 1, 
ap. 3 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 1063/
1:1:3 : CF 5606, Cl. beton fara inst.:102
,65 mp (sup. utila:  73,32 mp), 
Suprafata Totala: 103; An ct.:1990

2

69,00 4,00 73,00

T O T A L  Cladiri : 70,00 4,00 74,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 181,00 9,00 190,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE IOANA -  CESIONAR MORARU AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  15344
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.400; Suprafete: , arabil:1.400,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NICOLAE ION,NICOLAE ADRIAN NICULAE MIRELA- drept de proprietate :;, NICULAE GHERGHINA si 
ALEXE ELENA drept de abitatie viagera asupra casei 

Nr. de rol nominal unic:  13416
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 33 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650317400371 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 33 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51221, Cl. lemn 
fara inst.:73,00 mp (sup. utila:  52,14 
mp), Suprafata Totala: 73; An ct.:2006

1

33,00 5,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 5,00 38,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 33 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51222, Parcela: 
407,408, Tarla: cv 9, Suprafata Totala: 
24; Suprafete: , arabil:24,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 33 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51221, Parcela: 
407,408, Tarla: cv 9, Suprafata Totala: 
283; Suprafete: , liber:210,00 mp, 
ocupat:73,00 mp

3

53,00 11,00 64,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 33 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51222, Parcela: 
407,408, Tarla: cv9, Suprafata Totala: 
107; Suprafete: , vii:107,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 11,00 70,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5
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370,00 74,00 444,00

T O T A L  Alte Taxe : 370,00 74,00 444,00

T O T A L  (LEI  RON) : 462,00 90,00 552,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  11846
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 686 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/095167 , C.I.F.**) 2530305400820 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 686 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:13,00 
mp (sup. utila:  9,29 mp), Suprafata 
Totala: 13; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 686 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:43,80 mp (s
up. utila:  31,29 mp), Suprafata Totala: 
44; An ct.:2006

2

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 686 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 357,358,359, Tarla: 
10, Suprafata Totala: 640; Suprafete: , 
vii:640,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 686 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 357,358,359, Tarla: 
10, Suprafata Totala: 200; Suprafete: , 
arabil:200,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 686 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 357,358,359, Tarla: 
10, Suprafata Totala: 280; Suprafete: , 
liber:223,20 mp, ocupat:56,80 mp

5
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13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50806, Parcela: 631/2, Tarla: 151, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

6

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2606
, Parcela: 625/6, Tarla: 150, Suprafata 
Totala: 4.980; Suprafete: , arabil:4.980,
00 mp

7

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 701/
1, Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.700; 
Suprafete: , arabil:1.700,00 mp

8

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 701/
1, Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

9

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 61,00 2,00 63,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UG42732; Nr.:UG427
32; Serie sasiu: UG42732

10

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 283,00 13,00 296,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE MARIA,  TUDOR MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10455
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  99 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
99, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:10,80 mp (s
up. utila:  7,71 mp), Suprafata Totala: 
11; An ct.:2006

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAE(DOICESCU)  CAMELIA-NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  1940491
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 5 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2931023430049 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SOLENZA ; CC: 1870
; Masa: 2000; CP:; Seria: UA15375; Nr.
:UU1R5AA1753464449; Serie sasiu: 
UU1R5AA1753464449

1

1.071,00 344,00 1.415,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 797; Masa: ; CP:

2

64,00 7,00 71,00

T O T A L   : 1.135,00 351,00 1.486,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.135,00 351,00 1.486,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.135,00 351,00 1.486,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAESCU  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  14526
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. MIRON COSTIN , 

nr.  42 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BD 846741 , C.I.F.**) 2211028400461 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 778/
13, Tarla: 165, Suprafata Totala: 50.00
0; Suprafete: , arabil:50.000,00 mp

1

240,00 14,00 254,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 240,00 14,00 254,00

T O T A L  (LEI  RON) : 240,00 14,00 254,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAESCU  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  15348
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. MIRON COSTIN , 

nr.  42 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BD 846741 , C.I.F.**) 2211028400461 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 54.000; Suprafete: , arabil:54.0
00,00 mp

1

259,00 16,00 275,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 259,00 16,00 275,00

T O T A L  (LEI  RON) : 259,00 16,00 275,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAESCU  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10486
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 151 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/788690 , C.I.F.**) 2491208400634 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 151, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51280, Cl. beton fara inst.:158,50 mp (
sup. utila:  113,21 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:22,40 mp, 
Suprafata Totala: 181; An ct.:2006

1

16,00 0,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 0,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 0,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLAU  RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  14926
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SG.IRICEANU ION 

, nr.  10 , bl.  156 , sc.  2 , et.   , ap.  79
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 472457 , C.I.F.**) 1800402450083 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2304/1:2304/2, Parcela: 863/1/50, 
Tarla: 177, Suprafata Totala: 10.000; 
Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

1

98,00 11,00 109,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 856,CARTE FUNCIARA 469, 
Parcela: 108/11:108/7/1, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 20.045; Suprafete: , 
arabil:20.045,00 mp

2

198,00 22,00 220,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 296,00 33,00 329,00

T O T A L  (LEI  RON) : 296,00 33,00 329,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICOLESCU MARIA -DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  12001
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 640 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 101361 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:23,00 mp (sup. utila:  16,43 
mp), Suprafata Totala: 23; An anexa:2
006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 mp), 
Suprafata Totala: 54; An ct.:2006

2

23,00 3,00 26,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 3,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.061; Suprafete: , arabil:2.061,
00 mp

3

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.015; Suprafete: , vii:1.015,00 
mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 513; Suprafete: , livezi:513,00 
mp

5

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 505; Suprafete: , liber:428,00 
mp, ocupat:77,00 mp

47,00 6,00 53,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 67,00 7,00 74,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.206; Suprafete: , arabil:6.206,
00 mp

7

59,00 8,00 67,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 59,00 8,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 371,00 41,00 412,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICU  EMANUELA - ADELINA 
Nr. de rol nominal unic:  1765485
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 

21 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:48,00 mp (
sup. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
25,00%

1

16,00 2,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 2,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 633/1, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
liber:952,00 mp, ocupat:48,00 mp

2

94,00 13,00 107,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 110,00 15,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICU ION DAN;  NICU MARIANA-2610825400555
Nr. de rol nominal unic:  10413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

46 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1571125400498 , tel./fax SCADERE 

SUPRASOLVIRI ERONATE , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 46, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:42,55 mp (sup. 
utila:  30,39 mp), Suprafata Totala: 43; 
An anexa:2006

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 46, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:276,79 mp (sup. utila:  
197,71 mp), Suprafata Totala: 277; An 
ct.:2006

2

198,00 12,00 210,00

T O T A L  Cladiri : 207,00 13,00 220,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 46 Rang: 
IV, Zona: B, Suprafata Totala: 1.010; 
Suprafete: , liber:690,66 mp, ocupat:31
9,34 mp

3

65,00 4,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 4,00 69,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 46 Rang: 
IV, Zona: B, Parcela: 565/22, Tarla: 139
, Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

4

25,00 3,00 28,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 3,00 28,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PV DE SECHESTRU IN DOS 
1793/2019 MERCEDES BENZ ; CC: 0; 
Masa: 18; CP:; Seria: C0016483; Nr.:W
DB9634031L647327; Serie sasiu: WDB
9634031L647327

5

1.155,00 128,00 1.283,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOUTILITARA IVECO; CC
10308; Masa: 18; CP:0; Seria: 011776; 
Nr.:WJMM1VSK004233581; Serie 
sasiu: WJMM1VSK004233581

6

1.155,54 151,00 1.306,54

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: ; Masa: 
35000; CP:; Nr.:W0921533420G22147; 
Serie sasiu: W0921533420G22147

7

82,00 5,00 87,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PV SECHES IN DOS 1793/20
19 GULI KRONE ; CC: 0; Masa: 13860; 
CP:; Seria: -; Nr.:WKESD00000053088
8; Serie sasiu: WKESD000000530888

8

82,00 5,00 87,00

T O T A L   : 2.474,54 289,00 2.763,54

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.474,54 289,00 2.763,54

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

139,00 7,00 146,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 7,00 146,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.910,54 316,00 3.226,54

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICU MARIA,  IVAN EUGENIA-LILIANA ,NICU DAN ; NICU VIRGILIU 
Nr. de rol nominal unic:  13569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 879/
9, Tarla: 174, Suprafata Totala: 6.000; 
Suprafete: , vii:6.000,00 mp

1

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 33,00 3,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 3,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE  ELISAVETA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  10246
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  39 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2210204400791 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
39, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:60,00 mp (s
up. utila:  42,86 mp), Suprafata Totala: 
60; An ct.:1990

1

117,00 74,00 191,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
39, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:13,00 
mp (sup. utila:  9,29 mp), Suprafata 
Totala: 13; An anexa:1990

2

10,00 6,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 127,00 80,00 207,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 952, 
Parcela: 2972, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 593; Suprafete: , liber:520,00 
mp, ocupat:73,00 mp

3

87,00 15,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 952, 
Parcela: 2970/2971, Tarla: 71, 
Suprafata Totala: 1.205; Suprafete: , 
arabil:1.205,00 mp

4

61,00 34,00 95,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 148,00 49,00 197,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/29, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.60
0; Suprafete: , arabil:5.600,00 mp

334,00 224,00 558,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 334,00 224,00 558,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 5500 / 
31.12.2007

6

937,00 367,00 1.304,00

T O T A L  Alte Taxe : 937,00 367,00 1.304,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.546,00 720,00 2.266,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11834
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 700 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 169770 , C.I.F.**) 1450527400419 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 700, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
fara inst.:124,45 mp (sup. utila:  88,89 
mp), Suprafata Totala: 124; An ct.:200
6

1

166,00 19,00 185,00

T O T A L  Cladiri : 166,00 19,00 185,00

T O T A L  (LEI  RON) : 166,00 19,00 185,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1632549
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  20 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/301129 , C.I.F.**) 2680818151824 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1388; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 5G49036; Nr.:
WFODXXGAJD5G49036; Serie sasiu: 
WFODXXGAJD5G49036

1

111,00 12,00 123,00

T O T A L   : 111,00 12,00 123,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 111,00 12,00 123,00

T O T A L  (LEI  RON) : 111,00 12,00 123,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE  VASILICA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12105
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.  1 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2230211400891 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 503, bl. 9, et. 1, 
ap. 7 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton inst.:
47,55 mp (sup. utila:  33,96 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

1

59,00 4,00 63,00

T O T A L  Cladiri : 59,00 4,00 63,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 170,00 9,00 179,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE  VIRGINIA DENISA: IONITA DRAGOS, CNP 1861103471348
Nr. de rol nominal unic:  1630007
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PIERSICARIEI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/332509 , C.I.F.**) 2901106471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PIERSICARIEI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:79,50 mp (
sup. utila:  56,79 mp), Suprafata Totala: 
80; An ct.:2017

1

54,00 3,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 54,00 3,00 57,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PIERSICARIEI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56744, Parcela: 866:L
OT 2, Tarla: 178, Suprafata Totala: 339; 
Suprafete: , liber:259,50 mp, ocupat:79
,50 mp

2

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3286 / 
31.12.2016

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 181,00 9,00 190,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE D. PETRE;  DUTA CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  12569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 17 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2370911400640 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:67,00 mp (sup. 
utila:  47,86 mp), Suprafata Totala: 67; 
An anexa:2006

1

16,00 2,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:98,37 mp (sup. utila:  
70,26 mp), Suprafata Totala: 98; An 
ct.:2006

2

193,00 29,00 222,00

T O T A L  Cladiri : 209,00 31,00 240,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.211; Suprafete: , 
arabil:1.211,00 mp

3

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 832; Suprafete: , liber:666,63 
mp, ocupat:165,37 mp

4

155,00 23,00 178,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 164,00 24,00 188,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 13.574; Suprafete: , 
arabil:13.574,00 mp

5

697,00 446,00 1.143,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 3 



Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.600; Suprafete: , 
arabil:3.600,00 mp

6

185,00 118,00 303,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.410; Suprafete: , 
arabil:4.410,00 mp

7

227,00 145,00 372,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 873; Suprafete: , 
arabil:873,00 mp

8

46,00 30,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.000; Suprafete: , 
arabil:15.000,00 mp

9

770,00 492,00 1.262,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

10

258,00 164,00 422,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

11

364,00 684,00 1.048,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.547,00 2.079,00 4.626,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7804648; Nr.:
7804648; Serie sasiu: 7804648

12

24,00 4,00 28,00

T O T A L   : 24,00 4,00 28,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 24,00 4,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

13

318,00 47,00 365,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 47,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.262,00 2.185,00 5.447,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11742
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  20 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 301130 , C.I.F.**) 1681107470051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 520144 / 19.09.20211 520144/PV

290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 290,00 0,00 290,00

T O T A L  (LEI  RON) : 290,00 0,00 290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1994601
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  19 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 388866 , C.I.F.**) 1791226410044 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 020E9400; Nr.:
W0L0TGF3518021800; Serie sasiu: W
0L0TGF3518021800

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 520d ; CC: 1995; Masa
: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WB
ANC310X0CX23508; Serie sasiu: 
WBANC310X0CX23508

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 16,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  3040945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 53 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/620333 , C.I.F.**) 1590917400732 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Nr.:WVWZ
ZZ3CZ6E190710; Serie sasiu: 
WVWZZZ3CZ6E190710

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULAE MIRELA  : OLARIU IULIAN( CNP 1751103471028) 
Nr. de rol nominal unic:  13650
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 10 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/132334 , C.I.F.**) 2770722471017 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 10, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 1308/1:Certificat de edificare a 
constructiei nr 7028/26,07,2018, Cl. 
lemn fara inst.:54,00 mp (sup. utila:  38
,57 mp), Suprafata Totala: 54; An ct.:1
975

1

56,00 31,00 87,00

T O T A L  Cladiri : 56,00 31,00 87,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 10 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 1308/1, Parcela: 
165,166,167, Tarla: 5, Suprafata Totala
: 925; Suprafete: , liber:871,29 mp, 
ocupat:54,00 mp

2

452,00 251,00 703,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 452,00 251,00 703,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

555,00 252,00 807,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 252,00 807,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.063,00 534,00 1.597,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NICULAE PETRUTA-GEORGIANA; NICULAE GEORGE-IONUT,CNP 1880912471388-nuda proprietate;
PARVU FLORIN, CNP1660721470016;PARVU TUDORA,CNP2590222522506-uzufruct;PARVU N.VASILE,CNP1390604400479

Nr. de rol nominal unic:  10210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2940610420039 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57377, Cl. lemn fara 
inst.:72,00 mp (sup. utila:  51,43 mp), 
Suprafata Totala: 72; An ct.:1990

1

48,00 8,00 56,00

T O T A L  Cladiri : 48,00 8,00 56,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57377, Parcela: 2071;
2072;2073, Tarla: 54, Suprafata Totala: 
261; Suprafete: , arabil:261,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57377, Parcela: 2071;
2072;2073, Tarla: 54, Suprafata Totala: 
456; Suprafete: , liber:384,00 mp, 
ocupat:72,00 mp

3

84,00 15,00 99,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 87,00 15,00 102,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 49; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 7521936; Nr.:7
521936; Serie sasiu: 7521936

4

24,00 4,00 28,00

T O T A L   : 24,00 4,00 28,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 24,00 4,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5
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319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 478,00 74,00 552,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULESCU  BOGDAN; ONTICA FLORIN GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  14744
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 122; Suprafete: , arabil:121,61 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:999,6
4 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULESCU  CORNELIU 
Nr. de rol nominal unic:  10695
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 693; Suprafete: , arabil:693,00 
mp

1

54,00 30,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 30,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 54,00 30,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULESCU  EUGEN 
Nr. de rol nominal unic:  13201
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IULIU MANIU , nr. 21 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 900262 , C.I.F.**) 1490425400287 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:28
,00 mp (sup. utila:  20,00 mp), 
Suprafata Totala: 28; An anexa:2002

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:112,00 
mp (sup. utila:  80,00 mp), Suprafata 
Totala: 112; An ct.:2006

2

157,00 17,00 174,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:40
,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An anexa:2002

3

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Cl. lemn fara inst.:289,00 
mp (sup. utila:  206,43 mp), Suprafata 
Totala: 289; An ct.:2002

4

134,00 15,00 149,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Locuinta subsol/mansard
a:259,00 mp (sup. utila:  185,00 mp), 
Suprafata Totala: 259; An anexa:2002

5

455,00 51,00 506,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:26
,00 mp (sup. utila:  18,57 mp), 
Suprafata Totala: 26; An anexa:2002

6

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:89
,00 mp (sup. utila:  63,57 mp), 
Suprafata Totala: 89; An anexa:2002

7

37,00 4,00 41,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:54
,00 mp (sup. utila:  38,57 mp), 
Suprafata Totala: 54; An anexa:2002

8

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Anexe beton fara inst.:12
,00 mp (sup. utila:  8,57 mp), Suprafata 
Totala: 12; An anexa:2002

9

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 847,00 93,00 940,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Parcela: 610;611;612;613
;615;616, Tarla: 13, Suprafata Totala: 
340; Suprafete: , liber:340,00 mp

10

43,00 5,00 48,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Parcela: 610;611;612;613
;615;616, Tarla: 13, Suprafata Totala: 1
.441; Suprafete: , liber:831,00 mp, 
ocupat:610,00 mp

11

183,00 21,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Parcela: 610;611;612;613
;615;616, Tarla: 13, Suprafata Totala: 1
.035; Suprafete: , livezi:1.035,00 mp

12

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Parcela: 610;611;612;613
;615;616, Tarla: 13, Suprafata Totala: 
296; Suprafete: , liber:296,00 mp

13

37,00 4,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 21 Rang
: V, Zona: A, Parcela: 610;611;612;613
;614;615;616, Tarla: 13, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , liber:240,00 
mp, ocupat:40,00 mp

14

35,00 4,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 310,00 35,00 345,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

15

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 1.375,00 151,00 1.526,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULESCU  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  14380
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.495; Suprafete: , arabil:3.495,
00 mp

1

83,00 53,00 136,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.700; Suprafete: , arabil:4.700,
00 mp

2

145,00 87,00 232,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

26,00 52,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 1; 
Suprafete: , liber:1,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 256,00 192,00 448,00

T O T A L  (LEI  RON) : 256,00 192,00 448,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NICULESCU CONSTANTIN : NICULESCU CRISTIAN MIHAI CNP 1621223400029
Nr. de rol nominal unic:  11714
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1340914400183 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1510
, Parcela: 5972, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1510
, Parcela: 5973, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1510
, Parcela: 5977, Tarla: 145, Suprafata 
Totala: 820; Suprafete: , arabil:820,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NINU DANIEL CNP 1700203441511:NINU ILEANA CNP 2710923441550
Nr. de rol nominal unic:  3667864
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. GHEORGHE 

SINCAI , nr.  2 , bl.  65BIS , sc.  2 , et.  2 , ap.  22
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/421717 , C.I.F.**) 1700203441511 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R20 0765133 / 25.11.20201 0765133/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NISTOR  DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13810
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.000; Suprafete: , 
arabil:4.000,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NISTOR  EUGEN 
Nr. de rol nominal unic:  14664
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ELOCINTEI , nr. 

47 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 719063 , C.I.F.**) 1650127400062 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2585/7/ CARTE FUNCIARA 2657;IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 85388
09,07,2007, Parcela: 198/18/COTA 
INDIVIZA din totalul de 150mp, Tarla: 28
, Suprafata Totala: 22; Suprafete: , 
arabil:22,47 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2585/3;CARTE FUNCIARA NR 2653
;INCHEIEREA DE INTABULARE NR 
85390/09,07,2007 eliberata de Ocpi 
Ilfov, Parcela: 198/18, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 716; Suprafete: , 
arabil:716,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NISTOR  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12002
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 638 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 314461 , C.I.F.**) 2371021400521 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 638 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 480/3, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 764; Suprafete: , 
arabil:764,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 638 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 480/1, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 366; Suprafete: , 
liber:318,00 mp, ocupat:48,00 mp

3

17,00 2,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 638 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 480/2, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 605; Suprafete: , 
arabil:605,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.447; Suprafete: , arabil:2.447,
00 mp

5
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12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 9,00 163,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  ELENA, DUMITRU ELENA, FUGARU DUMITRA, BURLOI STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  13171
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 17.600; Suprafete: , arabil:17.6
00,00 mp

1

876,00 551,00 1.427,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

68,00 117,00 185,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 944,00 668,00 1.612,00

T O T A L  (LEI  RON) : 944,00 668,00 1.612,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  13542
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.504; Suprafete: , 
arabil:1.503,76 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  FLOAREA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12376
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2370913400769 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe lemn fara inst.:47,00 mp (sup. 
utila:  33,57 mp), Suprafata Totala: 47; 
An anexa:1948

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. lemn fara inst.:43,00 mp (sup. utila:  
30,71 mp), Suprafata Totala: 43; An 
ct.:1948

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 536,537,538, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 867; Suprafete: , 
arabil:867,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 536,537,538, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 389; Suprafete: , 
liber:299,00 mp, ocupat:90,00 mp

4

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 205/
19, Tarla: 30, Suprafata Totala: 2.600; 

5
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Suprafete: , arabil:2.600,00 mp
12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 181,00 10,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  13558
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  10 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 225930 , C.I.F.**) 2680201470058 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
10, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:18,66 mp (
sup. utila:  13,33 mp), Suprafata Totala: 
19; An ct.:2006

1

26,00 4,00 30,00

T O T A L  Cladiri : 26,00 4,00 30,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
10 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
874; Suprafete: , liber:855,11 mp, 
ocupat:18,66 mp

2

109,00 11,00 120,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 109,00 11,00 120,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLETA ; CC: 49; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 07594883; Nr.:
07594883; Serie sasiu: 07594883

3

16,00 2,00 18,00

T O T A L   : 16,00 2,00 18,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 2,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

273,00 28,00 301,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY/025833 / 24.0
4.2017

5 PIFY/025833/

40,00 0,00 40,00

Amenzi buget local PIFY / 001430 / 30.
07.2017

6 PIFY / 001430/

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 513,00 28,00 541,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 664,00 45,00 709,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  FLORIN CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1671454
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VASILE ALECSANDRI , 

nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/322590 , C.I.F.**) 1870703460110 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PA 0194543 / 24.12.20201 0194543/PV

30,00 0,00 30,00

T O T A L  Alte Taxe : 30,00 0,00 30,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 0,00 30,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  308696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2310730400984 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/29, Tarla: 7, Suprafata Totala: 525; 
Suprafete: , arabil:525,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/29, Tarla: 7, Suprafata Totala: 525; 
Suprafete: , arabil:525,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/32, Tarla: 7, Suprafata Totala: 359; 
Suprafete: , arabil:359,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/32, Tarla: 7, Suprafata Totala: 359; 
Suprafete: , arabil:359,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/5/1, Tarla: 7, Suprafata Totala: 600; 
Suprafete: , arabil:600,00 mp

5

3,00 0,00 3,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/3
/5/1, Tarla: 7, Suprafata Totala: 600; 
Suprafete: , arabil:600,00 mp

6

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/2
/13, Tarla: 7, Suprafata Totala: 1.238; 
Suprafete: , arabil:1.237,50 mp

7

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/2
/13, Tarla: 7, Suprafata Totala: 1.238; 
Suprafete: , arabil:1.237,50 mp

8

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: A, Parcela: 94/2
3, Tarla: 7, Suprafata Totala: 585; 
Suprafete: , arabil:585,00 mp

9

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 94/2
3, Tarla: 7, Suprafata Totala: 585; 
Suprafete: , arabil:585,00 mp

10

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 81/5
0, Tarla: 4, Suprafata Totala: 391; 
Suprafete: , arabil:391,00 mp

11

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 81/5
0, Tarla: 4, Suprafata Totala: 391; 
Suprafete: , arabil:391,00 mp

12

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 38,00 2,00 40,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 2,00 40,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  IONEL - CORNEL 
Nr. de rol nominal unic:  1646555
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 92 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 360512 , C.I.F.**) 1870526471939 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU TAURIS ; CC: 
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 712220081
; Nr.:LB2TAB51172010794; Serie sasiu
: LB2TAB51172010794

1

24,00 61,00 85,00

T O T A L   : 24,00 61,00 85,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 24,00 61,00 85,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi CP 2499670 / 08.04.20132 2499670/PV

150,00 0,00 150,00

Amenzi de circulatie PA 0229485 / 11.0
9.2011

3 0229485/PV

1.000,00 0,00 1.000,00

Amenzi de circulatie CP 2499387 / 20.0
2.2013

4 2499387/PV

450,00 0,00 450,00

Amenzi de circulatie CP 3817298 / 26.0
3.2013

5 3817298/PV

160,00 0,00 160,00

Amenzi de circulatie CP 4666103 / 04.0
9.2013

6 4666103/PV

160,00 0,00 160,00

Amenzi de circulatie CP 4180292 / 31.0
5.2013

7 4180292/PV

450,00 0,00 450,00

Amenzi de circulatie CP 4209101 / 17.0
5.2013

8 4209101/PV

450,00 0,00 450,00

Amenzi de circulatie CP 4666930 / 11.1
1.2013

9 4666930/PV

160,00 0,00 160,00

Amenzi de circulatie CP 4468869 / 03.1
0.2013

10 4468869/PV
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160,00 0,00 160,00

Amenzi de circulatie PPHX 010797 / 09
.07.2015

11 010797/PV

420,00 0,00 420,00

Amenzi de circulatie CC 9305613 / 18.
06.2011

12 9305613/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie CC 9523567 / 15.
09.2011

13 9523567/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie CC 9942941 / 31.
10.2011

14 9942941/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie CP 0056383 / 03.1
1.2011

15 0056383/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi buget local 2434/2015 / 23.10.
2015

16 2434/2015/DECLARATIE

2.279,00 0,00 2.279,00

T O T A L  Alte Taxe : 6.375,00 0,00 6.375,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6.399,00 61,00 6.460,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  MARIANA-ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  3740639
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

48 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 479226 , C.I.F.**) 2960822460075 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 147339; Nr.:WAUZZZ
8F62A051711; Serie sasiu: WAUZZZ8
F62A051711

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  NECULAI 
Nr. de rol nominal unic:  13815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.284; Suprafete: , arabil:4.284,
00 mp

1

231,00 154,00 385,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

36,00 70,00 106,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 267,00 224,00 491,00

T O T A L  (LEI  RON) : 267,00 224,00 491,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  STEFANEL 
Nr. de rol nominal unic:  1575243
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 217 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 605608 , C.I.F.**) 1810425471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 206 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0416092; Nr.:V
F32A8HXF43301798; Serie sasiu: VF3
2A8HXF43301798

1

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 307 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3001096; Nr.:V
F33C9HYB84840822; Serie sasiu: VF3
3C9HYB84840822

2

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PV DE SECHESTRU PUS LA 
MATR 5186 BMW 520d ; CC: 1951; 
Masa: 2000; CP:; Seria: B3549337; Nr.:
WBAAL71030CA79973; Serie sasiu: 
WBAAL71030CA79973

3

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 520 D ; CC: 1951; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 83019659; Nr.:
WBADM710B0GU47709; Serie sasiu: 
WBADM710B0GU47709

4

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 520,00 31,00 551,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 520,00 31,00 551,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PCA 3188501 / 12
.12.2007

5 3188501/PV

195,00 0,00 195,00

Amenzi de circulatie PR 0760575 / 20.0
2.2006

6 0760575/PV

50,00 0,00 50,00

Amenzi de circulatie PR 0778165 / 16.07 0778165/PV
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2.2016
70,00 0,00 70,00

Amenzi de circulatie AU 3562071 / 11.0
3.2006

8 3562071/PV

80,00 0,00 80,00

Amenzi de circulatie PR 0817813 / 24.0
3.2006

9 0817813/PV

50,00 0,00 50,00

Amenzi de circulatie PR 0757810 / 09.0
2.2006

10 0757810/PV

70,00 0,00 70,00

Amenzi de circulatie PCA 2862318 / 05
.12.2007

11 2862318/PV

78,00 0,00 78,00

Amenzi de circulatie CC 1817578 / 14.
12.2008

12 1817578/PV

108,00 0,00 108,00

Amenzi de circulatie AP 0678766 / 01.0
2.2009

13 0678766/PV

240,00 0,00 240,00

Amenzi de circulatie CC 2788567 / 01.
03.2009

14 2788567/PV

360,00 0,00 360,00

Amenzi de circulatie CC 1818305 / 06.
12.2009

15 1818305/PV

214,00 0,00 214,00

Amenzi de circulatie CC 9942633 / 25.
10.2012

16 9942633/PV

134,00 0,00 134,00

Amenzi de circulatie CP 0729723 / 13.0
4.2012

17 0729723/PV

140,00 0,00 140,00

Amenzi de circulatie PIFX 0099108 / 07
.03.2017

18 0099108/PV

145,00 0,00 145,00

Amenzi de circulatie CP 0057713 / 21.0
1.2013

19 0057713/PV

140,00 0,00 140,00

Amenzi de circulatie AP 0045839 / 27.0
4.2013

20 0045839/PV

500,00 0,00 500,00

Amenzi de circulatie CP 1034122 / 21.0
8.2012

21 1034122/PV

280,00 0,00 280,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.854,00 0,00 2.854,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.374,00 31,00 3.405,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA  VIOLETA GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1671151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 19 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 380427 , C.I.F.**) 2891125471930 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. APUSULUI, nr. 130 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:80,30 mp (
sup. utila:  57,36 mp), Suprafata Totala: 
80; An ct.:2016

1

268,00 67,00 335,00

T O T A L  Cladiri : 268,00 67,00 335,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 55556, Parcela: 
849/2/18, Tarla: 174, Suprafata Totala: 
284; Suprafete: , arabil:284,00 mp

2

17,00 8,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 55557, Parcela: 
849/2/18, Tarla: 174, Suprafata Totala: 
35; Suprafete: , arabil:34,80 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 55455, Parcela: 
849/2/18, Tarla: 174, Suprafata Totala: 
108; Suprafete: , arabil:108,25 mp

4

13,00 5,00 18,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 13,00 48,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 2284 / 
31.12.2015

5

488,00 115,00 603,00

T O T A L  Alte Taxe : 488,00 115,00 603,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 791,00 195,00 986,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA GEORGE MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  2233032
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 266 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1870512471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 001302; 
Nr.:WVWZZZ1JZ2B085910; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZ2B085910

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: NITA IOAN-locuinta+teren aferent-defunct; NITA ELENA ;NITA EUGEN; NITA ELENA,2480211400754;
NITA GEORGE MIHAITA,1870512471334;NITA EUGEN-extravilan 

Nr. de rol nominal unic:  11006
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 266 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 005313 , C.I.F.**) 1870512471334 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 870, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:38,00 mp (sup. utila:  
27,14 mp), Suprafata Totala: 38; An 
anexa:1990

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 870, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:77,00 mp (sup. utila:  55,00 
mp), Suprafata Totala: 77; An ct.:1990

2

50,00 3,00 53,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 870, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:77,00 mp (sup. utila:  55,00 
mp), Suprafata Totala: 77; An ct.:1990

3

50,00 3,00 53,00

T O T A L  Cladiri : 107,00 6,00 113,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 870 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 556; 
Suprafete: , liber:441,00 mp, ocupat:11
5,00 mp

4

36,00 3,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
3368;3371;3372;3373;3374, Tarla: 81, 

5
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Suprafata Totala: 1.136; Suprafete: , 
arabil:1.136,00 mp

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 3,00 42,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 961/
1/21, Tarla: 211, Suprafata Totala: 3.14
8; Suprafete: , arabil:3.148,00 mp

6

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 217268; Nr.:217268; 
Serie sasiu: 217268

7

56,00 3,00 59,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault ; CC: 1; Masa: 1; CP
; Seria: 500AI; Nr.:500AI; Serie sasiu: 
500AI

8

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 65,00 4,00 69,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 65,00 4,00 69,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 338,00 19,00 357,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITA IONEL , NITA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15050
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 548921 , C.I.F.**) 1720415470081 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITICA  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10614
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 184,00 453,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

97,00 225,00 322,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 366,00 409,00 775,00

T O T A L  (LEI  RON) : 366,00 409,00 775,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITICA NECULAI CNP 1280201400455-DEFUNCT:NITICA AURICA CNP 2290609400355-DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  3877523
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 560 , 

bl.  3 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, et. 1, 
ap. 5 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton inst.:
65,00 mp (sup. utila:  46,43 mp), 
Suprafata Totala: 65; An ct.:1966

1

57,00 3,00 60,00

T O T A L  Cladiri : 57,00 3,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3710 / 
10.12.1992

2

210,00 21,00 231,00

T O T A L  Alte Taxe : 210,00 21,00 231,00

T O T A L  (LEI  RON) : 267,00 24,00 291,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13933
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.300; Suprafete: , arabil:9.300,
00 mp

1

462,00 306,00 768,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

74,00 147,00 221,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 536,00 453,00 989,00

T O T A L  (LEI  RON) : 536,00 453,00 989,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  11249
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 90 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 259068 , C.I.F.**) 2311127400506 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 90, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:28,75 mp (sup. utila:  20,54 
mp), Suprafata Totala: 29; An anexa:2
006

1

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 90, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:52,61 mp (sup. utila:  37,58 
mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:2006

2

37,00 6,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 44,00 6,00 50,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 238; Suprafete: , vii:238,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.632; Suprafete: , arabil:1.632,
00 mp

4

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 90 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 482; 
Suprafete: , liber:400,64 mp, ocupat:81
,36 mp

5

89,00 15,00 104,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 104,00 16,00 120,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Tarla: 216, 
Suprafata Totala: 2.200; Suprafete: , 
arabil:2.200,00 mp

6

32,00 6,00 38,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 6,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 499,00 75,00 574,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU  MARIEA 
Nr. de rol nominal unic:  13876
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.667; Suprafete: , arabil:7.667,
00 mp

1

381,00 252,00 633,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 442,00 372,00 814,00

T O T A L  (LEI  RON) : 442,00 372,00 814,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU  PETRA 
Nr. de rol nominal unic:  4169588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2340719400659 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BRAZII MICI, nr. 10 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 59323, Nr.CarFunc: 
59323, Parcela: 889/5, Tarla: 185, 
Suprafata Totala: 1.502; Suprafete: , 
arabil:1.502,00 mp; Data iesire:26.01.2
021

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 952/
20, Tarla: 204, Suprafata Totala: 7.400; 
Suprafete: , arabil:7.400,00 mp

2

36,00 3,00 39,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 36,00 3,00 39,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 3,00 43,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU  TANASE 
Nr. de rol nominal unic:  14134
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 8.100; Suprafete: , 
arabil:8.100,00 mp

1

446,00 298,00 744,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 446,00 298,00 744,00

T O T A L  (LEI  RON) : 446,00 298,00 744,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITU TRAIAN ;;  NITU JANA 
Nr. de rol nominal unic:  13868
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 110/22, Tarla: 12, Suprafata 
Totala: 9.515; Suprafete: , arabil:9.515,
00 mp

1

435,00 242,00 677,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

0,00 86,00 86,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 435,00 328,00 763,00

T O T A L  (LEI  RON) : 435,00 328,00 763,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA  ELENA - ANDREEA 
Nr. de rol nominal unic:  1989727
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 24 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2840423420055 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1968; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:VSSZZZ1PZAR046400; Serie 
sasiu: VSSZZZ1PZAR046400

1 Dec /21.09.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1856754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 6 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DK 921865 , C.I.F.**) 2400101401321 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
1/12, Tarla: 211, Suprafata Totala: 5.00
8; Suprafete: , arabil:5.008,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13930
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.000; Suprafete: , arabil:6.000,
00 mp

1

297,00 195,00 492,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

48,00 94,00 142,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 345,00 289,00 634,00

T O T A L  (LEI  RON) : 345,00 289,00 634,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA  MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  1664822
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 24 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 225937 , C.I.F.**) 1760612423015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F193769; Nr.:U
U14SDAG449856889; Serie sasiu: UU
14SDAG449856889

1

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDEZ-BENZ SRINTER 
CC: 2874; Masa: 12; CP:; Seria: 
00011822; Nr.:WDB9034221P527670; 
Serie sasiu: WDB9034221P527670

2

495,00 30,00 525,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDEZ-BENZ SRINTER 
CC: 2874; Masa: 12; CP:; Seria: 
00313975; Nr.:WDB9034221P993090; 
Serie sasiu: WDB9034221P993090

3

495,00 30,00 525,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
2299; Masa: 12; CP:; Seria: FARA 
SERIE; Nr.:WDB9033221P562252; 
Serie sasiu: WDB9033221P562252

4

396,00 24,00 420,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1998; Masa: 12; 
CP:; Seria: 2T32979; Nr.:WF0VXXBDF
V2T32979; Serie sasiu: WF0VXXBDFV
2T32979

5

330,00 20,00 350,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 2476; Masa: 12; 
CP:; Seria: 6299786; Nr.:KNESE03326K
171838; Serie sasiu: KNESE03326K17
1838

6
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429,00 26,00 455,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT TRAFIC ; CC: 
1995; Masa: 12; CP:; Seria: C000619; 
Nr.:VF1FLBUBC8Y293919; Serie sasiu
: VF1FLBUBC8Y293919

7

330,00 20,00 350,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOVEHICUL SPECIAL 
MERCEDES-BENZ 676/917 ; CC: 4249; 
Masa: 12; CP:; Seria: 09008785; Nr.:W
DB6763902K254994; Serie sasiu: 
WDB6763902K254994

8

726,00 44,00 770,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 10518; Masa: 18; 
CP:; Seria: 505099503809; Nr.:WMAH0
6ZZ95G178790; Serie sasiu: WMAH06
ZZ95G178790

9

1.335,00 80,00 1.415,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KRONE ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Nr.:WKESDE27000Y38769
; Serie sasiu: WKESDE27000Y38769

10

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOEGEL ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:WK0SNC024Y0749812
; Serie sasiu: WK0SNC024Y0749812

11

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LECINENA ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Nr.:VSRSV3C03ML061761
; Serie sasiu: VSRSV3C03ML061761

12

73,00 4,00 77,00

T O T A L   : 4.803,00 289,00 5.092,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 4.803,00 289,00 5.092,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.803,00 289,00 5.092,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA GABRIELA-DANA;  COBZACU CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  13838
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.500; Suprafete: , arabil:9.500,
00 mp

1

473,00 305,00 778,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

76,00 149,00 225,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 549,00 454,00 1.003,00

T O T A L  (LEI  RON) : 549,00 454,00 1.003,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA MIHAITA;  MARINESCU ELENA-ANDREEA, CNP2840423420055
Nr. de rol nominal unic:  13952
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 24 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 225937 , C.I.F.**) 1760612423015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
55797, Parcela: 2092 si 565/1/121, 
Tarla: 54 si 139, Suprafata Totala: 2.33
2; Suprafete: , arabil:2.332,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NITUICA VASILE ;  STOICA ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10749
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NOVAC  VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  3744205
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2790630471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 5 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1464, Tarla: 33, Suprafata 
Totala: 112; Suprafete: , liber:112,00 
mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 5 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 57740, 
Parcela: 1465;1474, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 988; Suprafete: , 
arabil:988,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NOVAC MIHAI;  NOVAC LEONORA,CNP2550125401101
Nr. de rol nominal unic:  12783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul IAŞI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna REDIU , satul/sectorul BREAZU , str. - , nr. 5 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. MZ 677640 , C.I.F.**) 1550405401011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PISY 136665 / 28.12.20211 136665/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 0,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NOVIFERT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14787
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul CONSTANŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NAVODARI , satul/sectorul NAVODARI , str. 

PRINCIPALA , nr.  1 , bl.  PAVILION ADMINISTRATIV , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 12591857 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 1.220; Suprafete: , liber:1.220,0
0 mp

1 Dec /29.03.2021;

0,00 1,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 1,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 1,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  NUTU  NICOLAE ; NUTU TANA 
Nr. de rol nominal unic:  14556
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.478; Suprafete: , arabil:1.478,
09 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OANA  RAZVAN STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  2528701
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 517312 , C.I.F.**) 1810905430032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
57028/ titular oana razvan stefan cu 
regimul separatiei de bunuri pt acest 
teren, Parcela: 192/42, Tarla: 27, 
Suprafata Totala: 2.710; Suprafete: , 
arabil:2.710,00 mp; Data iesire:15.04.2
020

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57727, Parcela: 1728,1728/1,1712, 
Tarla: CV47, Suprafata Totala: 1.332; 
Suprafete: , arabil:1.332,00 mp; Data 
iesire:15.04.2020

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 57850, Suprafata Totala: 1.431; 
Suprafete: , liber:1.431,00 mp

3

181,00 21,00 202,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57781, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 194,00 22,00 216,00

T O T A L  (LEI  RON) : 194,00 22,00 216,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OANA RAZVAN STEFAN :  OANA MARIUS ANDREI,CNP 1880815430031
Nr. de rol nominal unic:  3641512
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1810905430032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2571
:Cota indiviza de 4000/8142 din totalul 
de 8142 mp/pe aceasta cota sunt 
coproprietari Oana Razvan Stefan si 
Oana Marius Andrei, Parcela: 192/56/1, 
Tarla: 7, Suprafata Totala: 4.000; 
Suprafete: , arabil:4.000,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
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**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OANCEA CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12294
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CHIAJNA , satul/sectorul CHIAJNA , str. - , nr. 58 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790924471014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51808, Parcela: 983/1/1/27, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 2.200; Suprafete: , 
arabil:2.200,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OGLAVIE  STEFAN LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10367
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. TUDOR VIANU , 

nr.  33 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/376404 , C.I.F.**) 1681201424525 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 3612, Anexe beton fara inst.:19,
00 mp (sup. utila:  13,57 mp), 
Suprafata Totala: 19; An anexa:2008

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 3612, Cl. beton fara inst.:150,00 
mp (sup. utila:  107,14 mp), Suprafata 
Totala: 150; An ct.:2008

2

207,00 22,00 229,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 3612, Anexe beton fara inst.:19,
00 mp (sup. utila:  13,57 mp), 
Suprafata Totala: 19; An anexa:2008

3

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 223,00 22,00 245,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 3612, Parcela: 4330, Tarla: 99, 
Suprafata Totala: 689; Suprafete: , 
liber:501,00 mp, ocupat:188,00 mp

4

87,00 12,00 99,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 87,00 12,00 99,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



T O T A L  (LEI  RON) : 528,00 57,00 585,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OITA  EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14041
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

60 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2420126400793 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 55965, Parcela: 205/19:Incheierea 
de Intabulare nr 10060/04,12,2014, 
Tarla: 30, Suprafata Totala: 250; 
Suprafete: , arabil:250,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLAH ADRIAN-DANIEL ,  OLAH CARMEN-GEORGETA, CNP 2771228421519
Nr. de rol nominal unic:  15518
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. ARMENIS , nr. 6 , 

bl.  J3 , sc.  C , et.   , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 923481 , C.I.F.**) 1780522411514 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 51 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50020CF50020, Cl. 
beton fara inst.:126,00 mp (sup. utila:  
90,00 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:11,56 mp, Suprafata 
Totala: 138; An ct.:2012

1

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLARIU  IULIAN 
Nr. de rol nominal unic:  131105
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/132335 , C.I.F.**) 1751103471028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA G ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 02ND7086; Nr.:
WOLOTGF4815318902; Serie sasiu: 
WOLOTGF4815318902

1 Dec 9056/05.08.2021;

192,00 40,00 232,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE 
CLASSIC ; CC: 1598; Masa: 1600; CP:; 
Seria: RO61167; Nr.:VF1LA110528202
468; Serie sasiu: VF1LA11052820246
8

2 Dec 9056/05.08.2021;

191,00 40,00 231,00

T O T A L   : 383,00 80,00 463,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 383,00 80,00 463,00

T O T A L  (LEI  RON) : 383,00 80,00 463,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLEINIC  SVETLANA 
Nr. de rol nominal unic:  4137328
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. 

CIMPUL PIPERA , nr.  97 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2660327410032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57694, Parcela: 849/25, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 763; Suprafete: , 
liber:763,00 mp

1

49,00 3,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57696, Parcela: 849/25, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 109; Suprafete: , 
liber:109,00 mp

2

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57695, Parcela: 849/25, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 99; Suprafete: , liber:
98,50 mp

3

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 3,00 65,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 3,00 65,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLTEAN  GABRIEL COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  15211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 88 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1840422471358 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

1

493,00 1.051,00 1.544,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL VECTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 20855877; Nr.:
WOLOOOO31V7077832; Serie sasiu: 
WOLOOOO31V7077832

2

579,00 267,00 846,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1895; Masa: 
2000; CP:; Seria: 0349193; Nr.:034919
3; Serie sasiu: 0349193

3

2.150,00 1.406,00 3.556,00

T O T A L   : 3.222,00 2.724,00 5.946,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.222,00 2.724,00 5.946,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.222,00 2.724,00 5.946,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLTEANU  MARIANA;OLTEANU RICA-MARINELA 
Nr. de rol nominal unic:  12938
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2790403451554 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 118 Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:52,00 mp (sup. 
utila:  37,14 mp), Suprafata Totala: 52; 
An anexa:1930

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 118 Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:60,00 mp (sup. utila:  42
,86 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:1
930

2

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 118 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 952; Suprafete: , 
arabil:952,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 118 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 294; Suprafete: , 
liber:182,00 mp, ocupat:112,00 mp

4

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 2,00 31,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OLTEANU IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15393
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 498; Suprafete: , 
arabil:498,00 mp

1

51,00 22,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 22,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 51,00 22,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OMV PETROM  S.A 
Nr. de rol nominal unic:  14766
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CORALILOR , nr. 

22 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1590082 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 15.804,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2018

1 Dec /22.02.2021;

0,00 1,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 13.317,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2018 , Nr.Cad: cladire zid

2 Dec /22.02.2021;

0,00 1,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 2,00 2,00

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 2652 / 31.12.2017, 
Suprafata/Valoare: 1,30 mp/lei

3 Dec /22.02.2021;

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 4,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ONEA  MARIANA; ONEA GHEORGHE-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  11939
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 34 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2671230470021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:20,50 
mp (sup. utila:  14,64 mp), Suprafata 
Totala: 21; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:66,70 mp (s
up. utila:  47,64 mp), Suprafata Totala: 
67; An ct.:2006

2

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 1,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 707; Suprafete: , arabil:707,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 0 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 493; 
Suprafete: , liber:405,80 mp, ocupat:87
,20 mp

4

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 652 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 635/26, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 

5
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arabil:5.000,00 mp
24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 177,00 10,00 187,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPAIT  FEVRONIA 
Nr. de rol nominal unic:  12182
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 4 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 261670 , C.I.F.**) 2300126400483 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

421,00 84,00 505,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 84,00 505,00

T O T A L  (LEI  RON) : 421,00 84,00 505,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  ANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13926
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/730118 , C.I.F.**) 2430305400365 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

94,00 13,00 107,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 94,00 13,00 107,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 13,00 107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  2300488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2811228471339 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM MARCA 
SKODA; CC: 1390; Masa: 0; CP:0; 
Seria: 251570; Nr.:TMBBC25J1931802
57; Serie sasiu: TMBBC25J193180257

1 Dec 5382/06.05.2021;

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  DUMITRU - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12394
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490818400591 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 078732 / 17.07.20211 078732/PV

100,00 0,00 100,00

T O T A L  Alte Taxe : 100,00 0,00 100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 100,00 0,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10105
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 31 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BV 502947 , C.I.F.**) 1471215080043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 645; Suprafete: , livezi:645,00 
mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 601; Suprafete: , vii:601,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 926; Suprafete: , arabil:926,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 604; Suprafete: , liber:556,00 
mp, ocupat:48,00 mp

5

39,00 4,00 43,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 4,00 52,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 555/

6
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1, Tarla: 135, Suprafata Totala: 231; 
Suprafete: , arabil:231,00 mp

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
113, Tarla: 140, Suprafata Totala: 150; 
Suprafete: , arabil:150,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 172,00 10,00 182,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14166
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.988; Suprafete: , 
arabil:1.988,00 mp

1

59,00 21,00 80,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 21,00 80,00

T O T A L  (LEI  RON) : 59,00 21,00 80,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14276
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400529400430 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.490; Suprafete: , 
arabil:10.490,00 mp

1

537,00 353,00 890,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

38,00 70,00 108,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 575,00 423,00 998,00

T O T A L  (LEI  RON) : 575,00 423,00 998,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12996
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. MARIN PREDA , nr. 8

, bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 156680 , C.I.F.**) 1580326400591 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:21,00 mp (sup. 
utila:  15,00 mp), Suprafata Totala: 21; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:10,50 mp (sup. 
utila:  7,50 mp), Suprafata Totala: 11; 
An anexa:2006

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 8, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:59,30 mp (sup. utila:  42
,36 mp), Suprafata Totala: 59; An ct.:2
006

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 1,00 18,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 8 Rang
: V, Zona: B, Parcela: 1470,1471, Tarla
: 33, Suprafata Totala: 510; Suprafete: 
, arabil:510,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 8 Rang

5
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: V, Zona: B, Parcela: 1470,1471, Tarla
: 33, Suprafata Totala: 459; Suprafete: 
, liber:368,20 mp, ocupat:90,80 mp

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.671; Suprafete: , 
arabil:6.671,00 mp

6

32,00 2,00 34,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/1/23, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

7

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.000; Suprafete: , 
arabil:4.000,00 mp

8

19,00 1,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 63,00 4,00 67,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7706608; Nr.:
7706608; Serie sasiu: 7706608

9

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD KA ; CC: 1299; Masa: 
1600; CP:; Seria: 1M61428; Nr.:WFOBX
XWPRB1M61428; Serie sasiu: 
WFOBXXWPRB1M61428

10

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 3,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 277,00 15,00 292,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2165754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 3 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 490786 , C.I.F.**) 1741125471018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA 1310 ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0034668; Nr.:U
U1R1171112965491; Serie sasiu: UU1R
1171112965491

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12583
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 33 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BE/007136 , C.I.F.**) 1300711400556 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 33 Rang: 
V, Zona: B, Anexe beton fara inst.:22,
00 mp (sup. utila:  15,71 mp), 
Suprafata Totala: 22; An anexa:1950

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 33 Rang: 
V, Zona: B, Cl. beton fara inst.:74,00 
mp (sup. utila:  52,86 mp), Suprafata 
Totala: 74; An ct.:1967

2

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 33 Rang: 
V, Zona: B, Parcela: 1354;1355, Tarla: 
31, Suprafata Totala: 448; Suprafete: , 
liber:352,00 mp, ocupat:96,00 mp

3

21,00 2,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. CAMINULUI, nr. 33 Rang: 
V, Zona: B, Parcela: 1354;1355, Tarla: 
31, Suprafata Totala: 250; Suprafete: , 
arabil:250,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.100; Suprafete: , 

5
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arabil:5.100,00 mp
24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 195,00 12,00 207,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  VIOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  11555
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 77 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/090301 , C.I.F.**) 2530327400691 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 1715/1, Anexe lemn 
fara inst.:99,00 mp (sup. utila:  70,71 
mp), Suprafata Totala: 99; An anexa:2
006

1

78,00 47,00 125,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 1715/1, Cl. lemn fara 
inst.:55,00 mp (sup. utila:  39,29 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006

2

115,00 71,00 186,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

12,00 22,00 34,00

T O T A L  Cladiri : 205,00 140,00 345,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 1715/1, Parcela: 5665
-5670, Tarla: 131, Suprafata Totala: 1.1
77; Suprafete: , arabil:1.177,23 mp

4

62,00 33,00 95,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 77 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 1715/1, Parcela: 5665
-5670, Tarla: 131, Suprafata Totala: 
618; Suprafete: , liber:463,93 mp, 
ocupat:154,00 mp

5
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298,00 196,00 494,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

22,00 42,00 64,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 382,00 271,00 653,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

144,00 203,00 347,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

8

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 889,00 507,00 1.396,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.476,00 918,00 2.394,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA  VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1644457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  61 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1800607230929 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi CP 4089044 / 09.05.20131 4089044/PV
Dec 13076/02.12.2021;

150,00 0,00 150,00

Alte amenzi CP 4769735 / 23.08.20132 4769735/
Dec 13076/02.12.2021;

160,00 0,00 160,00

Alte amenzi PIFX 0103562 / 28.01.20173 0103562/PV
Dec 13076/02.12.2021;

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 560,00 0,00 560,00

T O T A L  (LEI  RON) : 560,00 0,00 560,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA DENISA;  OPREA  ALEXANDRU IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  14498
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730804434510,1740802434511 , tel./fax , e-

mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 88; Suprafete: , 
arabil:88,24 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1620210
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 618 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2660313230912 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM DACIA ; CC: 
1390; Masa: 0; CP:0; Seria: UA92584; 
Nr.:UU1LSDAAH33989705; Serie sasiu
: UU1LSDAAH33989705

1 Dec 9564/17.08.2021;

336,00 119,00 455,00

T O T A L   : 336,00 119,00 455,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 336,00 119,00 455,00

T O T A L  (LEI  RON) : 336,00 119,00 455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA FLOAREA( CNP 2370907400668) : BRAILALENUTA (CNP 2610628400433) 
Nr. de rol nominal unic:  1664852
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/059750 , C.I.F.**) 2370907400668 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 991/
6/13, Tarla: 216, Suprafata Totala: 1.30
0; Suprafete: , arabil:1.300,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA FRANZ 
Nr. de rol nominal unic:  12755
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720925470034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UH38932; Nr.:
UU1LSDAEF43718615; Serie sasiu: UU
1LSDAEF43718615

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA I  NICULAE-DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13581
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. THEODOR 

PALLADY , nr.  23 , bl.  V10 , sc.  2 , et.  9 , ap.  81
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1451120400264 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 872/
13, Tarla: 181, Suprafata Totala: 5.325; 
Suprafete: , arabil:5.325,00 mp

1

119,00 22,00 141,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 903/
13, Tarla: 189, Suprafata Totala: 4.419; 
Suprafete: , arabil:4.419,00 mp

2

99,00 19,00 118,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 218,00 41,00 259,00

T O T A L  (LEI  RON) : 218,00 41,00 259,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA IOANA;  ALEXANDRU MARIEA 
Nr. de rol nominal unic:  14339
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2440216400579 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 17.720; Suprafete: , 
arabil:17.720,00 mp

1

909,00 582,00 1.491,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

72,00 125,00 197,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 981,00 707,00 1.688,00

T O T A L  (LEI  RON) : 981,00 707,00 1.688,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OPREA TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  2629300
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  124 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 230373 , C.I.F.**) 1340825400508 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57295, Parcela: 879/29, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 2.196; Suprafete: , 
arabil:2.196,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
17, Tarla: 174, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

2

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 855/
1, Tarla: 175, Suprafata Totala: 1.100; 
Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

3

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 3,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ORBAN    GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  15372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 455510 , C.I.F.**) 2440414131298 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  OZALTI  AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  11881
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.   , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2710310470029 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:56,30 mp (sup. utila:  40,21 
mp), Suprafata Totala: 56; An ct.:2006

1

559,00 310,00 869,00

T O T A L  Cladiri : 559,00 310,00 869,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

724,00 550,00 1.274,00

T O T A L  Alte Taxe : 724,00 550,00 1.274,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.283,00 860,00 2.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PACIU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4359293
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TRANDAFIRULUI, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:41,00 mp (sup. utila:  29,29 mp), 
Suprafata Totala: 41; An anexa:1952; 
Procent coproprietate: 33,33%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TRANDAFIRULUI, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:58
,00 mp (sup. utila:  41,43 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:1952; 
Procent coproprietate: 33,32%

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 5,00 0,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TRANDAFIRULUI, nr. 3 
Rang: IV, Zona: B, Parcela: 1190, Tarla: 
29, Suprafata Totala: 805; Suprafete: , 
liber:690,00 mp, ocupat:115,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,32%

3

17,00 2,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1190, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 850; Suprafete: , arabil:850,00 
mp; Procent coproprietate: 33,32%

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 18,00 2,00 20,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 

5
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Parcela: 321/1/98, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Procent coproprietate: 33,32%

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 321/23, Tarla: 71, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp; Procent coproprietate: 33,32
%

6

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 23/21, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp; Procent coproprietate: 33,32%

7

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 29/33, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 880; Suprafete: , arabil:880,00 
mp; Procent coproprietate: 33,32%

8

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 53/46, Tarla: 3, Suprafata 
Totala: 13.202; Suprafete: , arabil:13.2
02,00 mp; Procent coproprietate: 33,32
%

9

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 53/1/10, Tarla: 3, Suprafata 
Totala: 1.980; Suprafete: , arabil:1.980,
00 mp; Procent coproprietate: 33,32%

10

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 54,00 2,00 56,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 33,32%

11

37,00 2,00 39,00

T O T A L  Alte Taxe : 37,00 2,00 39,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 6,00 120,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PADURARIU  AURELIA - CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  10089
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MATEI ION , nr. 8 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2620331400357 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 10 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. lemn fara inst.:29,08 mp (sup. utila:  
20,77 mp), Suprafata Totala: 29; An 
ct.:2006

1

4,00 1,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 1,00 5,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 10 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 680; Suprafete: , 
liber:651,21 mp, ocupat:29,08 mp

2

29,00 11,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 11,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

65,00 25,00 90,00

T O T A L  Alte Taxe : 65,00 25,00 90,00

T O T A L  (LEI  RON) : 98,00 37,00 135,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PADURARIU  STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  10088
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390705400573 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:28,60 mp (sup. utila:  20,43 mp), 
Suprafata Totala: 29; An anexa:2006

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:2
5,76 mp (sup. utila:  18,40 mp), 
Suprafata Totala: 26; An ct.:2006

2

13,00 4,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 5,00 24,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INVATATOR  MATEI ION, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
451; Suprafete: , liber:397,09 mp, 
ocupat:54,36 mp

3

62,00 26,00 88,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 26,00 88,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

320,00 56,00 376,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 56,00 376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 401,00 87,00 488,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PADURARU MIHAI;;  PADURARU MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13455
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.650; Suprafete: , arabil:2.650,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PALAMARIU CATALIN:  PALAMARIU MADALINA 
Nr. de rol nominal unic:  15272
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LACUL TEI , nr. 

126 , bl.  17,18 , sc.  A , et.   , ap.  35
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 162936 , C.I.F.**) 1700706070018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 6 Rang: V, Zona: A, 
Cl. beton fara inst.:141,25 mp (sup. 
utila:  100,89 mp), Suprafata 
Desfasurata Nerezidentiala:99,33 mp, 
Suprafata Totala: 241; An ct.:2013

1

71,00 2,00 73,00

T O T A L  Cladiri : 71,00 2,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 71,00 2,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAMANTEANU  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1798385
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 86 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400814400628 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 86 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 4494/2, Parcela: 1266,1267,12
68,1268-1,1269, Tarla: 42, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,00 
mp

1

55,00 27,00 82,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 86 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 4494/3, Parcela: 1266,1267,12
68,1268-1,1269, Tarla: 42, Suprafata 
Totala: 97; Suprafete: , liber:97,00 mp

2

71,00 49,00 120,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 126,00 76,00 202,00

T O T A L  (LEI  RON) : 126,00 76,00 202,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANA  SORIN-CIPRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1790607
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 47 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 132035 , C.I.F.**) 1791223460034 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 316i ; CC: 1597; Masa: 
1600; CP:; Seria: 06687020; Nr.:WBAC
A71060FL25859; Serie sasiu: WBACA
71060FL25859

1

899,00 767,00 1.666,00

T O T A L   : 899,00 767,00 1.666,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 899,00 767,00 1.666,00

T O T A L  (LEI  RON) : 899,00 767,00 1.666,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANA  TRAIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1842465
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 20 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 427015 , C.I.F.**) 1770721463019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1J37410; Nr.:
WFONXXGCDN1J37410; Serie sasiu: 
WFONXXGCDN1J37410

1

257,00 56,00 313,00

T O T A L   : 257,00 56,00 313,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 257,00 56,00 313,00

T O T A L  (LEI  RON) : 257,00 56,00 313,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT  BALASA 
Nr. de rol nominal unic:  11903
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AM/679686 , C.I.F.**) 2300706400505 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY/026234 / 20.0
3.2017

1 PIFY/026234/

100,00 0,00 100,00

Amenzi buget local PIFY/026237 / 24.0
3.2017

2 PIFY/026237/

100,00 0,00 100,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 0,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT  IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  11929
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VADULUI , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1531216400533 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. lemn fara inst.:32,00 mp (sup. utila:  
22,86 mp), Suprafata Totala: 32; An 
ct.:1955

1

2,00 8,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. beton fara inst.:58,00 mp (sup. utila:  
41,43 mp), Suprafata Totala: 58; An 
ct.:2010

2

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe lemn fara inst.:11,00 mp (sup. 
utila:  7,86 mp), Suprafata Totala: 11; 
An anexa:2010

3

1,00 2,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe beton fara inst.:12,00 mp (sup. 
utila:  8,57 mp), Suprafata Totala: 12; 
An anexa:2010

4

2,00 4,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. beton fara inst.:51,00 mp (sup. utila:  
36,43 mp), Suprafata Totala: 51; An 
ct.:2008

5

35,00 2,00 37,00
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T O T A L  Cladiri : 64,00 17,00 81,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 182; Suprafete: , livezi:182,00 
mp

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 881; Suprafete: , 
arabil:881,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VADULUI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 896; Suprafete: , 
liber:732,00 mp, ocupat:164,00 mp

8

42,00 6,00 48,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 6,00 51,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

139,00 20,00 159,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 20,00 159,00

T O T A L  (LEI  RON) : 248,00 43,00 291,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13184
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

61,00 119,00 180,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 61,00 119,00 180,00

T O T A L  (LEI  RON) : 61,00 119,00 180,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT  TIBERIUS MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2209510
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 46 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1850720471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU LINHAI ; CC: 
275; Masa: 1600; CP:; Seria: 7400171; 
Nr.:LL8ATW4Y970H00064; Serie sasiu
: LL8ATW4Y970H00064

1

16,00 1,00 17,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: 530409; Nr.:T
MBJG9NE8G0130580; Serie sasiu: 
TMBJG9NE8G0130580

2

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1560; Masa
1600; CP:; Seria: 3001007; Nr.:VF3LCB
HYBFS199935; Serie sasiu: VF3LCBH
YBFS199935

3

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1560; Masa
1600; CP:; Seria: 3021407; Nr.:VF3LCB
HYBFS293060; Serie sasiu: VF3LCBH
YBFS293060

4

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 208,00 13,00 221,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 208,00 13,00 221,00

T O T A L  (LEI  RON) : 208,00 13,00 221,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT AURELIA;PANAIT FLORIN;  MIHAI D. ION-drept de uzufruct viager 
Nr. de rol nominal unic:  10164
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 73 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2771011471014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.054; Suprafete: , liber:1.944,7
4 mp, ocupat:109,24 mp

1

9,00 0,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 0,00 9,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: F046646; Nr.:F04664
6; Serie sasiu: F046646

2

24,00 1,00 25,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 207 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 3052833; Nr.:V
F3WU9HXC9W104493; Serie sasiu: VF
3WU9HXC9W104493

3

32,00 1,00 33,00

T O T A L   : 56,00 2,00 58,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 2,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

83,00 2,00 85,00

T O T A L  Alte Taxe : 83,00 2,00 85,00

T O T A L  (LEI  RON) : 148,00 4,00 152,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAIT VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  13623
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BĂLTENI , str. HARABOC , nr. 44 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 345862 , C.I.F.**) 1590405400557 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 57327, Anexe lemn fara inst.:22,0
0 mp (sup. utila:  15,71 mp), Suprafata 
Totala: 22; An anexa:1990

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 57327, Cl. lemn fara inst.:81,00 
mp (sup. utila:  57,86 mp), Suprafata 
Totala: 81; An ct.:1990

2

54,00 12,00 66,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 48, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 57327, Cl. lemn fara inst.:39,00 
mp (sup. utila:  27,86 mp), Suprafata 
Totala: 39; An ct.:1990

3

24,00 6,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 48, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 57327, Anexe lemn fara inst.:10,0
0 mp (sup. utila:  7,14 mp), Suprafata 
Totala: 10; An anexa:1990

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 87,00 18,00 105,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 

5
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BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57327, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 33; 
Suprafete: , livezi:33,00 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57327, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
954; Suprafete: , liber:802,00 mp, 
ocupat:152,00 mp

6

138,00 20,00 158,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57328, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
212; Suprafete: , livezi:212,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57327, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 62; 
Suprafete: , arabil:62,00 mp

8

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57328, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
288; Suprafete: , arabil:288,00 mp

9

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57326, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
658; Suprafete: , arabil:658,00 mp

10

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57326, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 86; 
Suprafete: , livezi:86,00 mp

11

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 44 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 57326, Parcela: 
213-218, Tarla: 5, Suprafata Totala: 
716; Suprafete: , vii:716,00 mp

12

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 163,00 21,00 184,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

319,00 62,00 381,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 62,00 381,00

T O T A L  (LEI  RON) : 569,00 101,00 670,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANAITESCU  IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  1617352
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 171 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680803470045 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia SOLENZA ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA74914; Nr.:
UU1R5A71543375480; Serie sasiu: UU
1R5A71543375480

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PTMX /065051 / 
14.06.2016

2 PTMX /065051/PV

248,00 0,00 248,00

T O T A L  Alte Taxe : 248,00 0,00 248,00

T O T A L  (LEI  RON) : 304,00 3,00 307,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANDELE FLORIN VALERIU 
Nr. de rol nominal unic:  14620
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul , str. , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740422472021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 814/15, Tarla: 170, Suprafata 
Totala: 2.900; Suprafete: , arabil:2.900,
00 mp; Procent coproprietate: 25,00%

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANTIRU  ELENA NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  13339
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

9 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730413470027 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 9, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:90,00 mp (s
up. utila:  64,29 mp), Suprafata Totala: 
90; An anexa:2009

1

159,00 18,00 177,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 9, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton inst.:90,00 mp (sup. utila:  64,29 
mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2009

2

210,00 23,00 233,00

T O T A L  Cladiri : 369,00 41,00 410,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 9 Rang: IV
Zona: B, Suprafata Totala: 391; 
Suprafete: , liber:300,65 mp, ocupat:90
,00 mp

3

48,00 6,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 6,00 54,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 635,00 70,00 705,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PANTIRU  VICTORIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10498
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2500401401337 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8007889; Nr.:8
007889; Serie sasiu: 8007889

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAPA  C. TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13982
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.806; Suprafete: , arabil:4.806,
00 mp

1

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAPA FLOREA:SANDU ELELNA:DRAGOMIR CONSTANTIN:MIHALASI DANIELA IULIANA:PAPA DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  14006
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 606; Suprafete: , arabil:606,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 606; Suprafete: , arabil:606,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAPA MAGDALENA MARIA :   STEFAN MIHAELA-IZABELA 
Nr. de rol nominal unic:  11624
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr

.  84 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 331416 , C.I.F.**) 2740308470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 38 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:68,79 mp (
sup. utila:  49,14 mp), Suprafata Totala: 
69; An ct.:2002

1

91,00 12,00 103,00

T O T A L  Cladiri : 91,00 12,00 103,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 428; Suprafete: , arabil:427,89 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 418; Suprafete: , liber:418,14 
mp

3

40,00 5,00 45,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 42,00 5,00 47,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT LEON ; CC: 1197; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 155264; Nr.:V
SSZZZ1PZBR012891; Serie sasiu: 
VSSZZZ1PZBR012891

4

96,00 13,00 109,00

T O T A L   : 96,00 13,00 109,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 96,00 13,00 109,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

454,00 121,00 575,00

T O T A L  Alte Taxe : 454,00 121,00 575,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 683,00 151,00 834,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAPA MARIAN;  PAPA DOINA CNP 2631018400281
Nr. de rol nominal unic:  11610
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 122 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1640825400486 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 122 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57398-lotul nr 1, Cl. 
lemn fara inst.:61,00 mp (sup. utila:  43
,57 mp), Suprafata Totala: 61; An ct.:2
006

1

38,00 8,00 46,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 8,00 46,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 122 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57399-lotul nr 1, 
Parcela: 5950/1:5953/1, Tarla: CV 144, 
Suprafata Totala: 258; Suprafete: , 
liber:197,00 mp, ocupat:61,00 mp

2

20,00 6,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 6,00 26,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

401,00 73,00 474,00

T O T A L  Alte Taxe : 401,00 73,00 474,00

T O T A L  (LEI  RON) : 459,00 87,00 546,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAPADOPOL  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  11675
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. NICOLAE 

GRIGORESCU , nr.  45 , bl.  C1 , sc.  2 , et.  2 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2371118400473 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
5786/1;5787/1, Tarla: 132, Suprafata 
Totala: 633; Suprafete: , arabil:632,65 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.891; Suprafete: , arabil:8.891,
29 mp

2

84,00 11,00 95,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 84,00 11,00 95,00

T O T A L  (LEI  RON) : 86,00 11,00 97,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARASCHIV   EMILIA 
Nr. de rol nominal unic:  14448
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. MIHAI VITEAZU , 

nr.  5 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/618136 , C.I.F.**) 2750708471016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 602 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55413, Anexe lemn 
fara inst.:19,00 mp (sup. utila:  13,57 
mp), Suprafata Totala: 19; An anexa:2
013

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 602 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55412, Parcela: 927,9
28,929, Tarla: 24, Suprafata Totala: 
173; Suprafete: , liber:173,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 602 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55412, Parcela: 927,9
28,929, Tarla: 24, Suprafata Totala: 
713; Suprafete: , arabil:713,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.365; Suprafete: , arabil:5.365,
00 mp

4

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 26,00 2,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 38,00 3,00 41,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PARASCHIV GABRIELA -RALUCA ; PARASCHIV MARIAN CNP 1860210430048 :PARASCHIV 
IOANA GEORGIANA CNP 2870107420104

Nr. de rol nominal unic:  15320
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna STEFANESTII DE JOS , satul/sectorul STEFANESTII DE 

JOS , str.  - , nr.  48 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 181671 , C.I.F.**) 2900404420106 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3806
, Parcela: 1020/16, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.503; Suprafete: , 
arabil:7.503,00 mp

1

105,00 16,00 121,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3805
, Parcela: 1020/19, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 40.000; Suprafete: , 
arabil:40.000,00 mp

2

558,00 86,00 644,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3787
, Parcela: 1020/18, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 65.000; Suprafete: , 
arabil:65.000,00 mp

3

906,00 138,00 1.044,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3816
, Parcela: 1020/17, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 65.000; Suprafete: , 
arabil:65.000,00 mp

4

906,00 138,00 1.044,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3792
, Parcela: 1020/15, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 40.000; Suprafete: , 
arabil:40.000,00 mp

5
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557,00 86,00 643,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3796
, Parcela: 1020/25, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

6

105,00 16,00 121,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3798
, Parcela: 1020/28, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

7

70,00 11,00 81,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3793
, Parcela: 1020/26, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

8

105,00 16,00 121,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3799
, Parcela: 1020/20, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 40.000; Suprafete: , 
arabil:40.000,00 mp

9

558,00 86,00 644,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3.870,00 593,00 4.463,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.870,00 593,00 4.463,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PARASCHIV ANCA MAGDALENA CNP 2781029282212:PARASCHIV OCTAVIAN FLORIN CNP 
1780701282239

Nr. de rol nominal unic:  355867
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. SIBIU , nr. 37 , bl. 

Z13 , sc.  1 , et.  7 , ap.  43
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2781029282212 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
59136, Parcela: 861/2/3/4:563/2/46:86
3/2/44:866:866/34/5, Tarla: 176/177/17
8, Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARIS FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  1843447
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. MIHAIL 

SEBASTIAN , nr.  145 , bl.  A28 , sc.   , et.  3 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/923513 , C.I.F.**) 2660403364228 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SCROVISTEA, nr. 11 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55999:Inche
iere de Intabulare nr 221859/11,12,201
4, Parcela: 205/10/2, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 529; Suprafete: , 
arabil:529,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. SCROVISTEA, nr. 11 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55998, 
Parcela: 205/10/2, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 353; Suprafete: , arabil:353,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARVU  FELIX DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  15237
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  - - , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.200; Suprafete: , 
arabil:1.200,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARVU  TUDORA 
Nr. de rol nominal unic:  1847224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 12 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/432195 , C.I.F.**) 2590222522506 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1895; Masa: 
2000; CP:; Seria: 07649250; Nr.:WBAA
L11090JN31334; Serie sasiu: WBAAL1
1090JN31334

1

756,00 143,00 899,00

T O T A L   : 756,00 143,00 899,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 756,00 143,00 899,00

T O T A L  (LEI  RON) : 756,00 143,00 899,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARVU RAMONA 
Nr. de rol nominal unic:  4359691
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. FOISORULUI , nr. 

8A , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2880715471348 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:23,00 mp (sup. utila:  16
,43 mp), Suprafata Totala: 23; An 
anexa:1995; Procent coproprietate: 18,
75%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14, bl. -, sc. -, et
. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:88,00 mp (sup. utila:  62,86 
mp), Suprafata Totala: 88; An ct.:1980; 
Procent coproprietate: 18,75%

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 1,00 14,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 1.5
08; Suprafete: , arabil:1.508,00 mp; 
Procent coproprietate: 18,75%

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1493;1494;1495;149
6;1497, Tarla: 44, Suprafata Totala: 
546; Suprafete: , liber:435,00 mp, 
ocupat:111,00 mp; Procent 
coproprietate: 18,75%

4

7,00 1,00 8,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 18,75%

5

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Alte Taxe : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 42,00 3,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PARVULESCU  DORU DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  13462
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ARINII DORNEI , nr

.  11 , bl.  I.9 , sc.  3 , et.   , ap.  37
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570102400535 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 309,
310,311,312, Tarla: 7, Suprafata Totala: 
732; Suprafete: , liber:732,00 mp

1

170,00 26,00 196,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 197/
2, Tarla: 28, Suprafata Totala: 1.160; 
Suprafete: , arabil:1.160,00 mp

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 182,00 27,00 209,00

T O T A L  (LEI  RON) : 182,00 27,00 209,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PASCA  VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  13311
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul CONSTANŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CONSTANTA , satul/sectorul CONSTANTA , str. 

CPT.DOBRILA EUGENIU , nr.  13 , bl.  G5 , sc.  A , et.  8 , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KT 586398 , C.I.F.**) 2450912131256 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1754
/1, Parcela: 567/69, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 1.339; Suprafete: , 
arabil:1.339,49 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1754
/2, Parcela: 567/69, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 860; Suprafete: , 
arabil:859,62 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PASCU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12164
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.400; Suprafete: , arabil:8.400,
00 mp

1

358,00 207,00 565,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 58,00 58,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 358,00 265,00 623,00

T O T A L  (LEI  RON) : 358,00 265,00 623,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PASCU  FLORIN-DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  14946
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 560122 , C.I.F.**) 1750726290902 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 845; Suprafete: , arabil:845,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 135; Suprafete: , liber:135,00 
mp

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PASIACAR SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1803059
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SFANTUL 

STEFAN , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33172428 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 16 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 55893, Parcela: 214/1/8;214/1/9, 
Tarla: 31, Suprafata Totala: 428; 
Suprafete: , liber:428,00 mp

1

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 3,00 31,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 1991
; Masa: 2000; CP:; Seria: 31775374; Nr
.:WDC2539461F606773; Serie sasiu: 
WDC2539461F606773

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 228,00 15,00 243,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PATRAN  JOITA 
Nr. de rol nominal unic:  13337
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

135,00 91,00 226,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

21,00 41,00 62,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 156,00 132,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 156,00 132,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PATRANCUS TOLI;  PENCA DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  14711
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 78 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2561029400552,1760503182762 , tel./fax , e-

mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.696; Suprafete: , arabil:2.695,
70 mp

1

83,00 34,00 117,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 83,00 34,00 117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 83,00 34,00 117,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PATRASCU IULIA 
Nr. de rol nominal unic:  15803
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. BARBU 

VACARESCU , nr.  139 , bl.   , sc.  E , et.  2 , ap.  63
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/849604 , C.I.F.**) 2810717430070 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 804/
4, Parcela: 872/3, Tarla: 181, Suprafata 
Totala: 765; Suprafete: , arabil:765,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 804/
1, Parcela: 872/3, Tarla: 181, Suprafata 
Totala: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,
00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 804/
2, Parcela: 872/3, Tarla: 181, Suprafata 
Totala: 765; Suprafete: , arabil:765,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PATRICHI OLIMPIA EUGENIA , CODITA ANA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15389
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 057928 , C.I.F.**) 2490910400616 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.380; Suprafete: , 
arabil:4.380,00 mp

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 21,00 2,00 23,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 2,00 23,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PATTI INVEST S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  2211747
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LITORALULUI , nr. 

44 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 16645763 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 966/
19, Tarla: 209, Suprafata Totala: 13.42
7; Suprafete: , arabil:13.427,00 mp

1

880,00 950,00 1.830,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 966/
20/1, Tarla: 209, Suprafata Totala: 966; 
Suprafete: , arabil:966,15 mp

2

58,00 54,00 112,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 938,00 1.004,00 1.942,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local IF/3310 / 21.03.201
6

3 IF/3310/DECLARATIE

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.138,00 1.004,00 2.142,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  ALINA-LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  1836338
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 19 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/680421 , C.I.F.**) 2890929471366 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 20EW9014; Nr.:W0L0
AHL4858096669; Serie sasiu: W0L0A
HL4858096669

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  CONSTANTIN, NEBUNU LUCICA, PAUN NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  12340
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PETROLISTULUI , nr. 9

, bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 217448 , C.I.F.**) 1540511400618 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Anexe 
beton fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  
11,43 mp), Suprafata Totala: 16; An 
anexa:2006

1

21,00 8,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:165,00 mp (sup. utila:  117,86 
mp), Suprafata Totala: 165; An ct.:200
6

2

799,00 300,00 1.099,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:165,00 mp (sup. utila:  117,86 
mp), Suprafata Totala: 165; An ct.:200
6

3

749,00 286,00 1.035,00

T O T A L  Cladiri : 1.569,00 594,00 2.163,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.200; Suprafete: , arabil:2.200,
00 mp

4

74,00 36,00 110,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 509 Rang: IV, 
Zona: A, Suprafata Totala: 1.000; 

5
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Suprafete: , liber:819,00 mp, ocupat:18
1,00 mp

444,00 150,00 594,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 518,00 186,00 704,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 567/
12, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

6

251,00 172,00 423,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 643/
45, Tarla: 155, Suprafata Totala: 8.100; 
Suprafete: , arabil:8.100,00 mp

7

404,00 278,00 682,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 643/
44, Tarla: 155, Suprafata Totala: 2.900; 
Suprafete: , arabil:2.900,00 mp

8

144,00 100,00 244,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 799,00 550,00 1.349,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

9

60,00 215,00 275,00

T O T A L   : 60,00 215,00 275,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 60,00 215,00 275,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

1.121,00 507,00 1.628,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.121,00 507,00 1.628,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.067,00 2.052,00 6.119,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  12330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BN 627253 , C.I.F.**) , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 9.142; Suprafete: , arabil:9.142,
00 mp

1

491,00 322,00 813,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 491,00 322,00 813,00

T O T A L  (LEI  RON) : 491,00 322,00 813,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  IOANA- ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  1968777
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.  6 , sc.   , et.   , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2910224420052 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1297; Masa: 
1600; CP:; Seria: WL00096; Nr.:WFOB
XXWPRBWL00096; Serie sasiu: 
WFOBXXWPRBWL00096

1

226,00 44,00 270,00

T O T A L   : 226,00 44,00 270,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 226,00 44,00 270,00

T O T A L  (LEI  RON) : 226,00 44,00 270,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  LUMINITA-LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  10279
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  61 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. ` , C.I.F.**) 2860228294188 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
61 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara inst
.:58,00 mp (sup. utila:  41,43 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

1

26,00 9,00 35,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
61 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:69,00 mp (sup. utila:  49,29 mp), 
Suprafata Totala: 69; An ct.:2015

2

229,00 88,00 317,00

T O T A L  Cladiri : 255,00 97,00 352,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
61 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2112/2/2
, Parcela: 2597/2;2598/2, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 167; Suprafete: , 
arabil:167,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
61 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2112/2/2
, Parcela: 2597/2;2598/2, Tarla: 64, 
Suprafata Totala: 278; Suprafete: , 
liber:219,00 mp, ocupat:59,00 mp

4

35,00 5,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 5,00 41,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 50; Masa: 

5
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1600; CP:; Seria: 706000020; Nr.:7060
00020; Serie sasiu: 706000020

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

663,00 344,00 1.007,00

T O T A L  Alte Taxe : 663,00 344,00 1.007,00

T O T A L  (LEI  RON) : 962,00 447,00 1.409,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12307
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2391215400520 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

150,00 98,00 248,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

17,00 32,00 49,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 167,00 130,00 297,00

T O T A L  (LEI  RON) : 167,00 130,00 297,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14375
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

269,00 179,00 448,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 311,00 262,00 573,00

T O T A L  (LEI  RON) : 311,00 262,00 573,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  MIRCEA 
Nr. de rol nominal unic:  14143
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 24,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 24,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAUN  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  1797778
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/307524 , C.I.F.**) 1631017155221 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO V50 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0055644; Nr.:Y
V1MW765262226759; Serie sasiu: YV
1MW765262226759

1

128,00 25,00 153,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X6 ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 20736772; Nr.:WBAF
G01040LC30529; Serie sasiu: WBAFG
01040LC30529; Data iesire:29.12.2019

2

0,00 163,00 163,00

T O T A L   : 128,00 188,00 316,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 188,00 316,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 188,00 316,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAVEL  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1753039
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 390731 , C.I.F.**) 2500808400590 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF; CC: 
1390; Masa: 0; CP:0; Seria: 127402; Nr
.:WVWZZZ1KZ4P007471; Serie sasiu: 
WVWZZZ1KZ4P007471

1 Dec 1491/09.02.2021;

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAVEL  ION 
Nr. de rol nominal unic:  10216
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 4 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1551025400578 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local IF/0006340 / 28.02.
2017

1 IF/0006340/

184,00 0,00 184,00

T O T A L  Alte Taxe : 184,00 0,00 184,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 0,00 184,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PAVEL SORIN:PAVEL VICTORITA-CNP 2820603460046
Nr. de rol nominal unic:  15230
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUZĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MEREI , satul/sectorul MEREI , str. - , nr. , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XZ/662877 , C.I.F.**) 1820728100213 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1620
, Parcela: 635/8/22, Tarla: 153, 
Suprafata Totala: 2.940; Suprafete: , 
arabil:2.940,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PEET EUGENIA MONICA;  PEET KENDALL ERIC 
Nr. de rol nominal unic:  10770
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. OLTENI , nr. 4 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 7720128400025 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:110,59 mp (sup. utila:  78,99 mp), 
Suprafata Totala: 111; An ct.:2006

1

79,00 5,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 79,00 5,00 84,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 45; Suprafete: , livezi:45,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 30; Suprafete: , liber:30,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 773; Suprafete: , livezi:773,00 
mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 472; Suprafete: , liber:361,41 
mp, ocupat:110,59 mp

5

30,00 3,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 227,00 13,00 240,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PENA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12484
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  33 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC 649201 , C.I.F.**) 1420106400311 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 139,00 6,00 145,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PERIS EST SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3574825
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  91 , bl.  PARTER , sc.  CAM , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23959998 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 20.950,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 14
.07.2009

1 Dec /10.01.2022;

14.701,00 3.261,00 17.962,00

T O T A L  Cladiri : 14.701,00 3.261,00 17.962,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 16.883; Suprafete: , liber:11.889
,35 mp, ocupat:4.994,00 mp

2 Dec /10.01.2022;

6.073,00 1.256,00 7.329,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6.073,00 1.256,00 7.329,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20.774,00 4.517,00 25.291,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PERJU  MIHAI - FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  1791262
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  62 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/404380 , C.I.F.**) 1940318430043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN  XSARA ; CC: 
1587; Masa: 1600; CP:; Seria: 2252646
; Nr.:VF7N1NFUB73880090; Serie 
sasiu: VF7N1NFUB73880090

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PERJU OLIVIA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  15117
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 403537 , C.I.F.**) 2620611400082 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 892; Suprafete: , arabil:892,00 
mp

1 Dec /15.01.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.066; Suprafete: , arabil:2.065,
50 mp

2 Dec /15.01.2021;

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  CANELEA SORIN MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  15673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 94 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 038582 , C.I.F.**) 1701101470021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 1; Masa: 1; 
CP:; Seria: WSEMO75B4AGOO532; Nr.
:WSEMO75B4AGOO532; Serie sasiu: 
WSEMO75B4AGOO532

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PESTISOR ELENA LOREDANA CNP 2760907151838: PESTISOR MARIUS SEVER CNP 
1750530151806

Nr. de rol nominal unic:  2022493
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.  4 , sc.   , et.  2 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2760907151838 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
50322:Cota indiviza de 17 mp din 
totalul de 183 mp, Parcela: 1055,1056, 
Tarla: CV29, Suprafata Totala: 17; 
Suprafete: , liber:17,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PESTRITU  MARIA(ILIE M. ANICA) 
Nr. de rol nominal unic:  14131
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  0 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390320400631 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:80,00 mp (sup. utila:  57,14 mp), 
Suprafata Totala: 80; An ct.:2006

1

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 2,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 575; Suprafete: , vii:5
75,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.267; Suprafete: , 
arabil:2.267,10 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 643; Suprafete: , 
liber:563,00 mp, ocupat:80,00 mp

4

30,00 3,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.400; Suprafete: , arabil:4.400,
00 mp

5

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.200; Suprafete: , 
arabil:3.200,00 mp

7

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 20.000; Suprafete: , 
arabil:20.000,00 mp

8

96,00 6,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.400; Suprafete: , 
arabil:2.400,00 mp

9

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

10

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.000; Suprafete: , 
arabil:10.000,00 mp

11

48,00 3,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

12

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.790; Suprafete: , 
arabil:5.790,00 mp

13

28,00 2,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.550; Suprafete: , 
arabil:4.550,00 mp

14

22,00 1,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 302,00 18,00 320,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

15

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 468,00 28,00 496,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETCU  MIHAIL RAZVAN DECEBAL SI PETCU LAURA IULIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14381
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.116; Suprafete: , 
arabil:1.116,00 mp

1

62,00 25,00 87,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 25,00 87,00

T O T A L  (LEI  RON) : 62,00 25,00 87,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRACHE  CORNELIU 
Nr. de rol nominal unic:  10651
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 840; Suprafete: , arabil:840,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRACHE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14209
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
arabil:102,19 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 902; Suprafete: , 
arabil:902,02 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRACHE  STELIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10655
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 840; Suprafete: , arabil:840,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRACHE MILICA,  PETRACHE ANDREEA-GENONA 
Nr. de rol nominal unic:  11380
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 58 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680824434522 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 58, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Anexe beton fara 
inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 58, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Anexe lemn fara 
inst.:64,60 mp (sup. utila:  46,14 mp), 
Suprafata Totala: 65; An anexa:2006

2

17,00 2,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 58, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:8
8,00 mp (sup. utila:  62,86 mp), 
Suprafata Totala: 88; An ct.:2006

3

181,00 28,00 209,00

T O T A L  Cladiri : 201,00 30,00 231,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 838; Suprafete: , vii:838,00 mp

4

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 971; Suprafete: , arabil:971,00 
mp

5
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6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 58 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.125; Suprafete: , 
liber:972,40 mp, ocupat:152,60 mp

6

209,00 31,00 240,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 54; Suprafete: , arabil:53,50 mp

7

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 451; Suprafete: , arabil:451,00 
mp

8

50,00 6,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 281,00 39,00 320,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 801,00 116,00 917,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10852
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 731; Suprafete: , arabil:731,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 375; Suprafete: , liber:327,00 
mp, ocupat:48,00 mp

3

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 2,00 28,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 148,00 8,00 156,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  FLOREA -DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10902
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 55 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:49,65 mp (sup. utila:  35,46 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

100,00 53,00 153,00

T O T A L  Cladiri : 100,00 53,00 153,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.476; Suprafete: , arabil:1.476,
00 mp

2

80,00 39,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 982; Suprafete: , arabil:982,00 
mp

3

23,00 12,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 566; Suprafete: , liber:516,35 
mp, ocupat:49,65 mp

4

361,00 209,00 570,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 464,00 260,00 724,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

793,00 368,00 1.161,00

T O T A L  Alte Taxe : 793,00 368,00 1.161,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.357,00 681,00 2.038,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  ION-defunct;PETRE NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  12534
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. CRANGULUI , nr. 22

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

1,00 1,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:51,00 mp (sup. utila:  36
,43 mp), Suprafata Totala: 51; An ct.:2
006

2

12,00 11,00 23,00

T O T A L  Cladiri : 13,00 12,00 25,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 528; Suprafete: , vii:5
28,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 690; Suprafete: , 
arabil:690,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 418; Suprafete: , liber:359,50 
mp, ocupat:58,50 mp

5

27,00 5,00 32,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

0,00 83,00 83,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 31,00 88,00 119,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

0,00 1.013,00 1.013,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

8

412,00 255,00 667,00

T O T A L  Alte Taxe : 412,00 1.268,00 1.680,00

T O T A L  (LEI  RON) : 456,00 1.368,00 1.824,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  IRINA 
Nr. de rol nominal unic:  1953875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2820414297368 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 1396; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 8Z036631; Nr.:U5YFF24128
L104664; Serie sasiu: U5YFF24128L1
04664

1

112,00 12,00 124,00

T O T A L   : 112,00 12,00 124,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 12,00 124,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 12,00 124,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  SORIN MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  10270
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  5 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740825154220 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 267, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:90,54 mp (sup. utila:  64,67 mp), 
Suprafata Totala: 91; An ct.:2006

1

65,00 4,00 69,00

T O T A L  Cladiri : 65,00 4,00 69,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 734; Suprafete: , arabil:734,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 267 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 101; Suprafete: , 
liber:101,00 mp

3

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SCOLII, nr. 267 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 204; Suprafete: , 
liber:204,00 mp

4

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO MATIZ ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 253605KA1; 
Nr.:UU6MF48415D069285; Serie sasiu: 
UU6MF48415D069285; Data iesire:28.1
2.2021

5

32,00 3,00 35,00
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T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 230,00 14,00 244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  TIBERIU 
Nr. de rol nominal unic:  4133329
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BRAŞOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BRASOV , satul/sectorul BRASOV , str. BARBU 

LAUTARU , nr.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.900; Suprafete: , arabil:5.900,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 33.600; Suprafete: , arabil:33.6
00,00 mp

2

169,00 10,00 179,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 594/
19, Tarla: 145, Suprafata Totala: 26.88
9; Suprafete: , arabil:26.889,00 mp

3

278,00 31,00 309,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 447,00 41,00 488,00

T O T A L  (LEI  RON) : 463,00 42,00 505,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE  TIBERIU IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1647839
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRELUNGIREA SONDEI 

, nr.  23 B , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 710741 , C.I.F.**) 1780524471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:122,00 mp (sup. 
utila:  87,14 mp), Suprafata Totala: 122; 
An ct.:2016

1

307,00 115,00 422,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Cl. beton fara inst.:129,00 mp (sup. 
utila:  92,14 mp), Suprafata Totala: 129; 
An ct.:2016

2

181,00 21,00 202,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe beton fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2016

3

41,00 14,00 55,00

T O T A L  Cladiri : 529,00 150,00 679,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 23 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 51949, 
Parcela: 1740,1741, Tarla: CV 47, 
Suprafata Totala: 550; Suprafete: , 
liber:550,00 mp; Data iesire:16.05.2019

4

132,00 87,00 219,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: B, Nr
.Cad: 1790/2: CF 54057, Suprafata 
Totala: 360; Suprafete: , liber:360,00 

5
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mp
45,00 5,00 50,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57089, 
Parcela: 1896-1897:814/10, Tarla: 50 : 
169, Suprafata Totala: 1.100; 
Suprafete: , arabil:1.100,00 mp

6

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRELUNGIREA SONDEI, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55712, 
Parcela: 1740;1741, Tarla: 47, 
Suprafata Totala: 263; Suprafete: , 
liber:263,00 mp; Data iesire:16.05.2019

7

102,00 75,00 177,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 23 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 57681, Parcela: 1740;1741, 
Tarla: 47, Suprafata Totala: 813; 
Suprafete: , liber:650,00 mp, ocupat:16
3,00 mp

8

104,00 11,00 115,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 56910, Parcela: 3912/1, Tarla: 91
, Suprafata Totala: 1.015; Suprafete: , 
arabil:1.015,00 mp

9

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 395,00 179,00 574,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 5210 / 
31.12.2015

10

665,00 225,00 890,00

T O T A L  Alte Taxe : 665,00 225,00 890,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.589,00 554,00 2.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE DRAGUTA - ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  15439
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD 346680 , C.I.F.**) 2590405400479 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.772; Suprafete: , arabil:2.772,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE ILIE;  PETRE VASILICA-2560410400871
Nr. de rol nominal unic:  13573
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. OLTENITEI , nr. 

232 , bl.  23 , sc.  2 , et.  4 , ap.  42
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 170391 , C.I.F.**) 1540615400559 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1928
/1,CARTE FUNC.1619, Parcela: 854/30, 
Tarla: 173, Suprafata Totala: 1.341; 
Suprafete: , arabil:1.340,97 mp

1

63,00 14,00 77,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 14,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 14,00 77,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE LIVIA;  PETRE MIRCEA GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  13469
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560502293146 , tel./fax 0722683990 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 117.000; Suprafete: , arabil:117.
000,00 mp

1

3.119,00 834,00 3.953,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3.119,00 834,00 3.953,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.119,00 834,00 3.953,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PETRE MARIA-nuda proprietate; PETRE NICOLAE-uzufruct viager;PETRE TIBERIU-IONUTsi PETRE 
IOANA-drept viager de abitatie 

Nr. de rol nominal unic:  11812
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , 

bl.  1 , sc.   , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/261668 , C.I.F.**) 2510216400909 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 566, bl. 1, et. 1, 
ap. 8 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 645/1/
18CF3197, Cl. beton fara inst.:53,02 
mp (sup. utila:  37,87 mp), Suprafata 
Totala: 53; An ct.:2006

1

121,00 22,00 143,00

T O T A L  Cladiri : 121,00 22,00 143,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

318,00 48,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 48,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 439,00 70,00 509,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE TATU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1629260
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/356002 , C.I.F.**) 2770426293139 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SUZUKI ; CC: 1586; Masa: 
1600; CP:; Seria: 1428507; Nr.:TSMEY
B21S00360516; Serie sasiu: TSMEYB2
1S00360516

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PETRE TIBERIU- IONUT, : PETRE IOANA,CNP2770312293104;:PETRE MARIA,2510216400909 cu 
drept de abitatie viagera 

Nr. de rol nominal unic:  10935
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 484 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/261668 , C.I.F.**) 1780524471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:143,00 mp 
(sup. utila:  102,14 mp), Suprafata 
Totala: 143; An ct.:1971

1

92,00 6,00 98,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:20,00 
mp (sup. utila:  14,29 mp), Suprafata 
Totala: 20; An anexa:1971

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:8,00 
mp (sup. utila:  5,71 mp), Suprafata 
Totala: 8; An anexa:1971

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:24,00 
mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:1971

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:23,00 
mp (sup. utila:  16,43 mp), Suprafata 
Totala: 23; An anexa:1971

5
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2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 103,00 6,00 109,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1649,1650,1651,165
2,1653, Tarla: 47, Suprafata Totala: 
782; Suprafete: , arabil:782,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 484 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1649,1650,1651,165
2,1653, Tarla: 47, Suprafata Totala: 
576; Suprafete: , liber:359,00 mp, 
ocupat:217,00 mp

7

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 3,00 42,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 898; Masa: 
1600; CP:; Seria: U422163; Nr.:UU1L52
20961689948; Serie sasiu: UU1L52209
61689948

8

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
2299; Masa: 12; CP:; Seria: 00530331; 
Nr.:WDB9023221P627433; Serie sasiu: 
WDB9023221P627433

9

396,00 24,00 420,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 2402; Masa: 12; 
CP:; Seria: 3E88812; Nr.:WFOCXXGBF
C1B77541; Serie sasiu: 
WFOCXXGBFC1B77541

10

429,00 68,00 497,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA SPECIALA 
CHATEAU ; CC: 0; Masa: 3; CP:; Seria: 
FS; Nr.:9094305; Serie sasiu: 9094305
; Data iesire:09.10.2020

11

0,00 8,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: U650 ; CC: 4760; Masa: ; CP
:; Nr.:65155532; Serie sasiu: 65155532

12

48,00 15,00 63,00

T O T A L   : 913,00 117,00 1.030,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 913,00 117,00 1.030,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

13

167,00 12,00 179,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 12,00 179,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.222,00 138,00 1.360,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 3 



Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  1662321
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 129 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/568555 , C.I.F.**) 1720605443028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 129 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57365, Cl. lemn fara 
inst.:53,00 mp (sup. utila:  37,86 mp), 
Suprafata Totala: 53; An ct.:1956

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 8,00 1,00 9,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 129 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57365, Parcela: 5984/
1,5985,5986, Tarla: CV 146, Suprafata 
Totala: 404; Suprafete: , liber:351,00 
mp, ocupat:53,00 mp

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 2,00 21,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 525 / 
05.03.2018

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 138,00 8,00 146,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETREA  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  15303
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2820530410028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.049; Suprafete: , arabil:7.048,
56 mp

1

34,00 3,00 37,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 34,00 3,00 37,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 3,00 37,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETREA  MONICA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10174
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 19 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2810723410011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:13,00 mp (sup. utila:  9,29 mp
), Suprafata Totala: 13; An anexa:2007

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
007

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 mp), 
Suprafata Totala: 24; An ct.:2007

3

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:53,00 mp (sup. utila:  37,86 mp), 
Suprafata Totala: 53; An ct.:2007

4

25,00 3,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 41,00 5,00 46,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 625; Suprafete: , vii:625,00 mp

5

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 276; Suprafete: , arabil:276,00 
mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 303; Suprafete: , liber:303,00 
mp

7

39,00 5,00 44,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 46,00 5,00 51,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 305,00 33,00 338,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRESCU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12199
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. DOBROESTI , nr. 

8 , bl.  H1 , sc.  1 , et.  7 , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/817342 , C.I.F.**) 1520808400325 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup. 
utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:1960

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, Cl. 
lemn fara inst.:137,00 mp (sup. utila:  
97,86 mp), Suprafata Totala: 137; An 
ct.:1960

2

44,00 6,00 50,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:1960

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 6,00 57,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 760, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 442; Suprafete: , vii:442,00 mp

4
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4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 757, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 849; Suprafete: , liber:648,00 
mp, ocupat:201,00 mp

5

107,00 11,00 118,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 759, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 2.242; Suprafete: , arabil:2.242,
00 mp

6

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 123,00 12,00 135,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 692, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 1.600; 
Suprafete: , arabil:1.600,00 mp

7

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 2,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 407,00 43,00 450,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRESCU  IOAN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  14988
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 149 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670226461524 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3066
/2, Parcela: 563/2/2/2, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 397; Suprafete: , 
arabil:397,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 563/
2/1, Tarla: 138, Suprafata Totala: 421; 
Suprafete: , arabil:421,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1365
/62, Parcela: 563/2/1/6/2, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 451; Suprafete: , 
arabil:450,64 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRESCU  NICUSOR PAULUS;PETRESCU SYLVIA-WANDA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  13300
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1470224400280 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 880; Suprafete: , 
arabil:880,00 mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PETRESCU CONSTANTIN,DEF DUMITRU VASILICA, , IONITA ION ;IONITA MARIN, CRAIU ELENA;TUDO
R NICULAE, IONITA ELENA,IONITA ECATERINA,CONSTANTIN GHEORGHE,SPIREA SANDA,PETRE GHEORGHE,PETRE GRIGORE,RADU D.MARIA,RADU I
.MARIA,MANOLACHE ELENA 

Nr. de rol nominal unic:  14117
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 109154 , C.I.F.**) 1520527400453 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3700
: CARTE FUNCIARA NR 55231, 
Suprafata Totala: 6.504; Suprafete: , 
arabil:6.504,00 mp

1

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 33,00 3,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 3,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRESCU OCTAVIAN-CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  4359600
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. Rotasului , nr. 14

, bl.  B4 , sc.  1 , et.  5 , ap.  4151
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1850530297251 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58446, Nr.CarFunc: 
58446, Parcela: 999/1, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 90.000; Suprafete: , 
arabil:90.000,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

1 Dec 9182/23.09.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 58438, Nr.CarFunc: 
58438, Parcela: 1002/17, Tarla: 218, 
Suprafata Totala: 91.500; Suprafete: , 
arabil:91.500,00 mp; Procent 
coproprietate: 16,66%

2 Dec 9182/23.09.2021;

73,00 4,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 145,00 8,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRESCU SERGIU  - LUCIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2674804
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna DOMNESTI , satul/sectorul DOMNESTI , str. ANTON 

PANN , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AZ/172181 , C.I.F.**) 1900331033365 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. MARIN PREDA, nr. 6 Rang
: V, Zona: B, Nr.Cad: 56939:CF 56939, 
Parcela: 1468,1469, Tarla: 33, 
Suprafata Totala: 1.027; Suprafete: , 
arabil:1.027,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE-TATU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13492
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770426293139 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Locuinta 
subsol/mansarda:100,00 mp (sup. utila
:  71,43 mp), Suprafata Totala: 100; An 
anexa:2008

1

85,00 5,00 90,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton 
inst.:93,30 mp (sup. utila:  66,64 mp), 
Suprafata Totala: 93; An ct.:2008

2

106,00 6,00 112,00

T O T A L  Cladiri : 191,00 11,00 202,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 573; Suprafete: , liber:479,70 
mp, ocupat:93,30 mp

3

37,00 3,00 40,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 3,00 40,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 339,00 19,00 358,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRE-TATU  LAURENTIU-ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  1996266
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740609293137 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAZDA 3 ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 40608448; Nr.:3MZB
N64660M337006; Serie sasiu: 3MZBN6
4660M337006

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETRICA  DANIEL  - IULIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1804084
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 14 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1901028471354 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PACX/0001870 / 
20.01.2016

1 PACX/0001870/

630,00 0,00 630,00

T O T A L  Alte Taxe : 630,00 0,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 630,00 0,00 630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETROF (ANDREI)  ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  10232
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 109 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2700915470050 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 109 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:36,00 
mp (sup. utila:  25,71 mp), Suprafata 
Totala: 36; An anexa:2006

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 109 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:168,00 mp 
(sup. utila:  120,00 mp), Suprafata 
Totala: 168; An ct.:2006

2

400,00 72,00 472,00

T O T A L  Cladiri : 410,00 73,00 483,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 109 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 553; 
Suprafete: , liber:553,00 mp

3

164,00 43,00 207,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 164,00 43,00 207,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

370,00 64,00 434,00

T O T A L  Alte Taxe : 370,00 64,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 944,00 180,00 1.124,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PETROF DORINEL 
Nr. de rol nominal unic:  1658669
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 109 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/370762 , C.I.F.**) 1730723451539 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 307 ; CC: 1360; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0093530; Nr.:V
F33CKFUB83833259; Serie sasiu: VF3
3CKFUB83833259

1

168,00 26,00 194,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA 1310 ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0096213; Nr.:2
500100; Serie sasiu: 2500100

2

492,00 226,00 718,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1896; Masa: 
2000; CP:; Seria: 639014; Nr.:TMBDS4
1U288875498; Serie sasiu: TMBDS41U
288875498

3

936,00 231,00 1.167,00

T O T A L   : 1.596,00 483,00 2.079,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.596,00 483,00 2.079,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.596,00 483,00 2.079,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PICA  TANTICA 
Nr. de rol nominal unic:  14928
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 183; Suprafete: , arabil:183,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PICIU ELENA;  ION STANCA;VRABIE GHEORGHITA;TANASE CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  2261863
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/13, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 3.800; Suprafete: , arabil:3.800,
00 mp

1

122,00 44,00 166,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 319/1, Tarla: 70, Suprafata 
Totala: 2.800; Suprafete: , arabil:2.800,
00 mp

2

99,00 56,00 155,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 23/2/1, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 3.600; Suprafete: , arabil:3.600,
00 mp

3

128,00 110,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 349,00 210,00 559,00

T O T A L  (LEI  RON) : 349,00 210,00 559,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PICU DANIELA CNP 2830617410028:PICU TANTICA CNP 2771001421514:PICU-KALIFA FLORIN CNP 
1730519421522

Nr. de rol nominal unic:  1833334
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2830617410028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: FO61456; Nr.:UU1LS
DA1P44506107; Serie sasiu: UU1LSD
A1P44506107

1

193,00 40,00 233,00

T O T A L   : 193,00 40,00 233,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 193,00 40,00 233,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 40,00 233,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PIETROSEANU  AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  14985
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 

Privighetorilor , nr.  1 , bl.  A12 , sc.  2 , et.   , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 667720 , C.I.F.**) 2551112400780 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3056
/10, Parcela: 849/22;849/22/1, Tarla: 
174, Suprafata Totala: 90; Suprafete: , 
arabil:90,33 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3056
/5, Parcela: 849/22;849/22/1, Tarla: 174
, Suprafata Totala: 832; Suprafete: , 
arabil:832,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: PINTOI IULIAN-SEBASTIAN, CNP 1750605450024; PINTOI GEORGIANA GABRIELA, CNP 
2771107423016; GRIGORE ELENA, CNP 2491112400218

Nr. de rol nominal unic:  4087856
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 9 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 55909, Parcela: 5210,5211
, Tarla: 119, Suprafata Totala: 1.412; 
Suprafete: , arabil:1.412,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PIRLOG MIHAI  PIRLOG ECATERINA,TALPOS LIDIA,TALPOS VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  14966
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 143208 , C.I.F.**) 1580218400838 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.500; Suprafete: , arabil:3.500,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PISLARU  PAULA-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14013
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CHIAJNA , satul/sectorul ROSU , str. Weiner Palada , nr. 

33 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 468100 , C.I.F.**) 2800920100206 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
59170, Nr.CarFunc: 5970, Parcela: 567
/45, Tarla: 140, Suprafata Totala: 420; 
Suprafete: , arabil:420,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2434
/7-cota de 16,33% din 980 mp drum 
acces, Parcela: 567/45, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 160; Suprafete: , 
arabil:160,03 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PISTOL MARIAN;  PISTOL LUCIA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1484914
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 710 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/263699 , C.I.F.**) 1840418471340 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51921, Cl. beton fara 
inst.:80,60 mp (sup. utila:  57,57 mp), 
Suprafata Totala: 81; An ct.:2013

1

132,00 20,00 152,00

T O T A L  Cladiri : 132,00 20,00 152,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1927
/18, Parcela: 567/152, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 594; Suprafete: , 
arabil:594,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51921, Parcela: 152;1
53;154, Tarla: 5, Suprafata Totala: 135; 
Suprafete: , liber:54,40 mp, ocupat:80,
60 mp

3

11,00 2,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51923, Parcela: 152;1
53;154/COTA INDIVIZA DE 1/3 DIN 
TOTALUL DE 124MP, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 41; Suprafete: , liber:
41,33 mp

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 2,00 18,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 255829; Nr.:WAUZZZ
8K1AA036408; Serie sasiu: WAUZZZ
8K1AA036408

5

663,00 158,00 821,00

T O T A L   : 663,00 158,00 821,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 663,00 158,00 821,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 9975 / 
10.12.2013

6

488,00 152,00 640,00

T O T A L  Alte Taxe : 488,00 152,00 640,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.299,00 332,00 1.631,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PISTOL PETRU ;  PISTOL AUREL;PISTOL GHIORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11826
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 710 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580611400534 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe 
lemn fara inst.:36,00 mp (sup. utila:  25
,71 mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:17,15 mp, Suprafata 
Totala: 53; An anexa:2006

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:78,00 mp (sup. utila:  55,71 
mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:16,80 mp, Suprafata 
Totala: 95; An ct.:2006

2

22,00 2,00 24,00

T O T A L  Cladiri : 27,00 2,00 29,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.246; Suprafete: , arabil:1.246,
00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 996; Suprafete: , vii:996,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 710 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 683; 
Suprafete: , liber:569,00 mp, ocupat:11

5
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4,00 mp
32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 3,00 41,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1248; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0480531; Nr.:048053
1; Serie sasiu: 0480531

6

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 232,00 13,00 245,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PISTOL VIORICA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1487178
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 710 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/090294 , C.I.F.**) 2810527471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1927
/2, Parcela: 567/152, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 593; Suprafete: , 
arabil:593,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PLACINTA  LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  3043575
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 472 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 15206342 , C.I.F.**) 2610610393715 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57457:INCHEIEREA 
DE INTABULARE NR 166034/11,07,201
8, Anexe beton fara inst.:47,00 mp (su
p. utila:  33,57 mp), Suprafata Totala: 
47; An anexa:2006

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57457:LOTUL 2/2::IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 166034
/11,07,2018, Parcela: 1676;1677;1678;
1671/1, Tarla: 47, Suprafata Totala: 119
; Suprafete: , liber:72,00 mp, ocupat:47
,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57457:LOTUL 2/2::IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 166034
/11,07,2018, Parcela: 1676,1677,1678,
1671/1, Tarla: 47, Suprafata Totala: 
391; Suprafete: , arabil:391,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 472 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57457:LOTUL 2/2:INC
HEIEREA DE INTABULARE NR 166034
1,07,2018, Parcela: 1676;1677;1678;1

4
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671/1, Tarla: 47, Suprafata Totala: 595; 
Suprafete: , vii:595,00 mp

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PLACINTA  MIHAI ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  3016593
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 18 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1870705460044 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
2987; Masa: 3000; CP:; Seria: 
40737291; Nr.:WDB2110841B386247; 
Serie sasiu: WDB2110841B386247

1

2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L   : 2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.460,00 148,00 2.608,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.460,00 148,00 2.608,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PLOSCARU  GABRIELA ALINA 
Nr. de rol nominal unic:  15761
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  66 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/068366 , C.I.F.**) 2820723410108 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3306
/2, Parcela: INCHEIEREA DE 
INTABULARE NR 154046/14,10,2008, 
Suprafata Totala: 475; Suprafete: , 
arabil:475,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3421
/2, Parcela: INCHEIEREA DE 
INTABULARE NR 154054/14,10,2008, 
Suprafata Totala: 477; Suprafete: , 
arabil:477,00 mp

2

50,00 12,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 13,00 69,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 13,00 69,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POJOGA CRISTINA-DANIELA CNP 2721109424549:SHI MAORUI CNP 7660216400016
Nr. de rol nominal unic:  10768
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna DASCALU , satul/sectorul DASCALU , str. MURES , nr. 

11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/334941 , C.I.F.**) 2721109424549 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION AGARBICEANU, nr. 19 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 51440, Cl. beton 
fara inst.:146,00 mp (sup. utila:  104,29 
mp), Suprafata Totala: 146; An ct.:201
4

1

104,00 6,00 110,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION AGARBICEANU, nr. 19 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 51440, Locuinta 
subsol/mansarda:32,00 mp (sup. utila:  
22,86 mp), Suprafata Totala: 32; An 
anexa:2014

2

29,00 2,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 133,00 8,00 141,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ION AGARBICEANU, nr. 19 Rang: 
IV, Zona: B, Nr.Cad: 51440, Parcela: 
804/1/4, Tarla: 167, Suprafata Totala: 
721; Suprafete: , liber:575,00 mp, 
ocupat:146,00 mp

3

47,00 4,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 4,00 51,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 90 / 
31.12.2013

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 17,00 308,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POP  CARMEN ANA 
Nr. de rol nominal unic:  14673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640616131269 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 30; Suprafete: , 
arabil:29,50 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 940; Suprafete: , 
arabil:940,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POP  IRIMIE CORNELIU SI POP MANUELA 
Nr. de rol nominal unic:  13664
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.240; Suprafete: , 
arabil:1.240,00 mp

1

66,00 25,00 91,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 25,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 25,00 91,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POP  OVIDIU SEBASTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1630427
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BUMBESTI , nr. 

29 , bl.   , sc.   , et.  2 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 741564 , C.I.F.**) 1830126010380 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PIERSICARIEI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2768/1, Parcela: 866/
10;866/11;866/13, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PIERSICARIEI, nr. 21 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2768/17, Parcela: 866
/10;866/11;866/13, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 130; Suprafete: , 
arabil:130,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POP IOAN-ADRIAN ;  POP FABIOALA IONELA, CNP 2770618440010
Nr. de rol nominal unic:  2228916
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750908013523 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55571/LOT 8, Parcela: 849/2/24; 849/2
3, Tarla: 174, Suprafata Totala: 441; 
Suprafete: , arabil:441,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55576/cota parte indiviza de 6%din 
1261 mp LOT 13, Parcela: 849/2/24;84
9/23, Tarla: 174, Suprafata Totala: 76; 
Suprafete: , arabil:75,66 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55557/cota parte  indiviza de 6% din 
116 mp, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 7; Suprafete: , arabil:
6,96 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55455/cota parte indiviza de 4,2% din 
433 mp, Parcela: 849/2/18, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 18; Suprafete: , 
arabil:18,19 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R17 0072481 / 31.01.20175 0072481/PV

250,00 0,00 250,00
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T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 254,00 0,00 254,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32
,14 mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2
006

1

97,00 73,00 170,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

55,00 150,00 205,00

T O T A L  Cladiri : 152,00 223,00 375,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , liber:955,00 
mp, ocupat:45,00 mp

3

856,00 675,00 1.531,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

386,00 998,00 1.384,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.242,00 1.673,00 2.915,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

58,00 178,00 236,00

T O T A L  Alte Taxe : 58,00 178,00 236,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.452,00 2.074,00 3.526,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  CONSTANTA SI DUMITRACHE LUCICA, POPA TUDORIN 
Nr. de rol nominal unic:  13119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  FLORIN - MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1655816
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE BACOVIA , nr

.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 651322 , C.I.F.**) 1760301471019 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FUSION ; CC: 1388; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 7T83249; Nr.:
WF0UXXGAJU7T83249; Serie sasiu: 
WF0UXXGAJU7T83249

1

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 13,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  LIDIA 
Nr. de rol nominal unic:  13093
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE BACOVIA , nr

.  2 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 124137 , C.I.F.**) 2570124400859 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE BACOVIA, nr. 3, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:104,00 mp (sup. utila:  
74,29 mp), Suprafata Totala: 104; An 
ct.:2005

1

259,00 58,00 317,00

T O T A L  Cladiri : 259,00 58,00 317,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GEORGE BACOVIA, nr. 3 
Rang: V, Zona: A, Suprafata Totala: 1.
072; Suprafete: , arabil:1.072,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE BACOVIA, nr. 3 Rang: 
IV, Zona: A, Suprafata Totala: 457; 
Suprafete: , liber:353,00 mp, ocupat:10
4,00 mp

3

107,00 22,00 129,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. GEORGE BACOVIA, nr. 3 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 55499, 
Parcela: 95,96,99,100/lotul 1, Tarla: cv
3, Suprafata Totala: 708; Suprafete: , 
arabil:708,00 mp

4

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 122,00 23,00 145,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

401,00 73,00 474,00
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T O T A L  Alte Taxe : 401,00 73,00 474,00

T O T A L  (LEI  RON) : 782,00 154,00 936,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  MARIA CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13305
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2720815384221 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 65; Suprafete: , arabil:65,05 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 438; Suprafete: , arabil:437,70 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  MARIA;POPA ALEXANDRU(1410911384188) 
Nr. de rol nominal unic:  13288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2420910384193 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 130; Suprafete: , arabil:130,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 875; Suprafete: , arabil:875,38 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  RUXANDRA-ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10918
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BV 716298 , C.I.F.**) 2770125080088 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.446; Suprafete: , arabil:4.446,
00 mp

1

22,00 2,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.700; Suprafete: , arabil:3.700,
00 mp

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 41,00 4,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA  TIBERIU 
Nr. de rol nominal unic:  14915
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1741114340070 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.678; Suprafete: , arabil:1.678,
00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA ADRIAN  POPA IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  15422
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1780805274790 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 148; Suprafete: , 
arabil:148,00 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

2

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 26,00 92,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 26,00 92,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA DANIEL;, POPA CORNELIA LAURA,  PETRESCU DANIEL ADRIAN ,PETRESCU AURA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13446
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.379; Suprafete: , arabil:2.378,
93 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA DANIEL-CONSTANTIN SEBASTIAN :  POPA GEORGETA CNP 2721106523131
Nr. de rol nominal unic:  15420
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. RADU 

BRANCOVEANU , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 619955 , C.I.F.**) 1720225470098 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. RADU BRANCOVEANU, 
nr. 3 Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara 
inst.:114,00 mp (sup. utila:  81,43 mp), 
Suprafata Totala: 114; An ct.:2012

1

74,00 4,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 74,00 4,00 78,00

T O T A L  (LEI  RON) : 74,00 4,00 78,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA FLOAREA CNP 2470717323967:PETRISOR RAMONA MIHAELA CNP 2791115323941
Nr. de rol nominal unic:  11751
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SIBIU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SIBIU , satul/sectorul SIBIU , str. MIRASLAU , nr. 35 , bl. T

19 , sc.  A , et.   , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BG 145265 , C.I.F.**) 1400509323928 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 939/
3, Tarla: 199, Suprafata Totala: 6.500; 
Suprafete: , arabil:6.500,00 mp

1

61,00 7,00 68,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 939/
9, Tarla: 199, Suprafata Totala: 20.000; 
Suprafete: , arabil:20.000,00 mp

2

188,00 21,00 209,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 924/
1, Tarla: 195, Suprafata Totala: 3.000; 
Suprafete: , arabil:3.000,00 mp

3

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 277,00 32,00 309,00

T O T A L  (LEI  RON) : 277,00 32,00 309,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA FLORINEL ANDI;  POPA PENEOLOPIA 
Nr. de rol nominal unic:  10043
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  27 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2571206400411 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:74,13 mp (s
up. utila:  52,95 mp), Suprafata Totala: 
74; An anexa:2006

1

66,00 4,00 70,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton inst.:83,13 mp (sup. utila:  59,38 
mp), Suprafata Totala: 83; An ct.:2006

2

99,00 6,00 105,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:54,60 mp (sup. utila:  39
,00 mp), Suprafata Totala: 55; An ct.:2
006

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Cladiri : 178,00 11,00 189,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 940; Suprafete: , vii:940,27 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , arabil:580,00 
mp

5

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. -, nr. 27 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 861; Suprafete: , 
liber:723,47 mp, ocupat:137,73 mp

56,00 3,00 59,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 3,00 65,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 49; Masa
1600; CP:; Seria: 07524430; Nr.:07524
430; Serie sasiu: 07524430

7

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1910; Masa: 
2000; CP:; Seria: 5232659; Nr.:523265
9; Serie sasiu: 5232659

8

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 208,00 12,00 220,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 208,00 12,00 220,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

111,00 5,00 116,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R16 0586893 / 27.10.201610 0586893/PV

130,00 0,00 130,00

Alte amenzi R16 0585394 / 27.10.201611 0585394/PV
130,00 0,00 130,00

T O T A L  Alte Taxe : 371,00 5,00 376,00

T O T A L  (LEI  RON) : 819,00 31,00 850,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA RUXANDRA-ELENA;  CREATA MIRUNA-IOANA, CNP 2740526080056
Nr. de rol nominal unic:  3914221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1820101471330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 33.600; Suprafete: , arabil:33.6
00,00 mp

1

169,00 10,00 179,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 169,00 10,00 179,00

T O T A L  (LEI  RON) : 169,00 10,00 179,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPA TIBERIU CNP 1741114340070:POPA ADRIANA CNP 2840319471333
Nr. de rol nominal unic:  11350
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul GHERMANESTI , str. IZLAZ , nr. 

14 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/330999 , C.I.F.**) 1741114340070 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53888/act vanzare 
cumparare nr 1419/10,12,2019, 
Parcela: 4933,4934,4935, Tarla: CV113
, Suprafata Totala: 47; Suprafete: , 
livezi:47,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  CHIRIACHITA 
Nr. de rol nominal unic:  12146
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. COLENTINA , nr. 

62 , bl.  113 , sc.  B , et.  7 , ap.  111
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 963461 , C.I.F.**) 2440919400644 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 620/
10/1, Tarla: 149, Suprafata Totala: 1.80
0; Suprafete: , arabil:1.800,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 16, 
Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.262; 
Suprafete: , arabil:1.262,11 mp

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  CONSTANTINA- vezi si rol  1509
Nr. de rol nominal unic:  15565
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.090; Suprafete: , arabil:5.090,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 34,00 53,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 270,00 198,00 468,00

T O T A L  (LEI  RON) : 270,00 198,00 468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  358713
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VLASIEI , nr. 2 , 

bl.  MIIb8/1 , sc.   , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2490715400647 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
4, Tarla: 138, Suprafata Totala: 2.950; 
Suprafete: , arabil:2.950,00 mp

1

82,00 20,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 954/
1/2, Tarla: 205, Suprafata Totala: 2.464
; Suprafete: , arabil:2.464,10 mp

2

65,00 16,00 81,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 147,00 36,00 183,00

T O T A L  (LEI  RON) : 147,00 36,00 183,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  GHEORGHE-NUTA 
Nr. de rol nominal unic:  15173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NUCI , satul/sectorul NUCI , str. Calea BUCURESTI , nr. 

33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 350994 , C.I.F.**) 1690323031851 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia LOGAN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UB64597; Nr.:
UU1LSDABH36057108; Serie sasiu: 
UU1LSDABH36057108; Data iesire:20.
03.2013

1

146,00 193,00 339,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

66,00 112,00 178,00

T O T A L   : 212,00 305,00 517,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 212,00 305,00 517,00

T O T A L  (LEI  RON) : 212,00 305,00 517,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  IOAN DAN 
Nr. de rol nominal unic:  14104
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.980; Suprafete: , 
arabil:4.980,00 mp

1

203,00 159,00 362,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

24,00 53,00 77,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 227,00 212,00 439,00

T O T A L  (LEI  RON) : 227,00 212,00 439,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  13752
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 965; Suprafete: , arabil:965,00 
mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  MIHAELA RAMONA 
Nr. de rol nominal unic:  15487
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2750827460221 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  11098
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  96 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 072308 , C.I.F.**) 1550127400517 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57439, Anexe lemn 
fara inst.:17,00 mp (sup. utila:  12,14 
mp), Suprafata Totala: 17; An anexa:1
979

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 6
bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 57439, Cl. lemn fara inst.:37
,00 mp (sup. utila:  26,43 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:1955

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57439, Cl. beton fara 
inst.:74,00 mp (sup. utila:  52,86 mp), 
Suprafata Totala: 74; An ct.:1955

3

37,00 2,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57439, Anexe beton 
fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An anexa:1
955

4

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 5
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57439, Locuinta 
subsol/mansarda:60,00 mp (sup. utila:  
42,86 mp), Suprafata Totala: 60; An 
anexa:1955

38,00 2,00 40,00

T O T A L  Cladiri : 89,00 4,00 93,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57439, 
Parcela: 4599,4600,4601,4602, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 729; Suprafete: 
, arabil:729,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
96 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57439, 
Parcela: 4599,4600,4601,4602, Tarla: 
104, Suprafata Totala: 864; Suprafete: 
, liber:686,00 mp, ocupat:178,00 mp

7

56,00 3,00 59,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 3,00 61,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA H ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: fara serie; Nr.:
W0L0AHL4845154055; Serie sasiu: W
0L0AHL4845154055

8

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 378,00 19,00 397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  12629
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:15,00 mp (sup. 
utila:  10,71 mp), Suprafata Totala: 15; 
An anexa:2006

1

9,00 5,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:14,00 mp (sup. utila:  10
,00 mp), Suprafata Totala: 14; An ct.:2
006

2

26,00 12,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 35,00 17,00 52,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 252; Suprafete: , vii:2
52,00 mp

3

9,00 4,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.220; Suprafete: , 
arabil:1.220,00 mp

4

59,00 27,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 528; Suprafete: , liber:499,00 
mp, ocupat:29,00 mp

5

308,00 154,00 462,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 376,00 185,00 561,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.958; Suprafete: , 
arabil:4.958,00 mp

6

255,00 162,00 417,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 9.900; Suprafete: , 
arabil:9.900,00 mp

7

510,00 325,00 835,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

152,00 466,00 618,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 917,00 953,00 1.870,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

9

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.073,00 1.459,00 3.532,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU (STEFAN)  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  13945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 819; Suprafete: , arabil:819,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: POPESCU C. IOAN; POPESCU P. ADRIAN; PAVEL RADU FLORIAN; PAVEL IOANA CATALINA; BENEA 
RADU ADRIAN; SERBAN DOINA;BECHEANU AMELIA MARIANA -DEFUNCTA 

Nr. de rol nominal unic:  13081
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. WOLFGANG 

AMADEUS , nr.  51 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460306400653 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
TEREN EXTR 2508 MP SI TEREN EXTR 
492 MP =3000MP, Parcela: 405/8:594/1
9, Tarla: 95,145, Suprafata Totala: 3.00
0; Suprafete: , arabil:3.000,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15651
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CALUGARULUI , nr. 5 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 202066 , C.I.F.**) 1720410330770 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 016TMY4812; Nr.:016
TMY4812; Serie sasiu: 016TMY4812

1

761,00 504,00 1.265,00

T O T A L   : 761,00 504,00 1.265,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 761,00 504,00 1.265,00

T O T A L  (LEI  RON) : 761,00 504,00 1.265,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU GHEORGHE ;  POPESCU  CONSTANTA 
Nr. de rol nominal unic:  11550
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 216 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490926400667 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:26,00 mp (sup. utila:  18,57 
mp), Suprafata Totala: 26; An anexa:2
006

1

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:77,00 mp (sup. utila:  55,00 mp), 
Suprafata Totala: 77; An ct.:2006

2

53,00 9,00 62,00

T O T A L  Cladiri : 59,00 9,00 68,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 459; Suprafete: , 
arabil:459,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 405; Suprafete: , liber:302,00 
mp, ocupat:103,00 mp

4

74,00 13,00 87,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 77,00 13,00 90,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 455,00 69,00 524,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU GRAZIELA SI POPESCU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  15405
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. NICOLAE 

CARTOJAN , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680528250530 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 2882/1, Parcela: 198/219, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 900; Suprafete: , 
arabil:900,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  3631517
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POPESTI LEORDENI , satul/sectorul POPESTI LEORDENI , 

str.  AMURGULUI , nr.  47 , bl.  1 , sc.  1 , et.  4 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/479646 , C.I.F.**) 2571013400428 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 50 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55933, Cl. lemn fara 
inst.:49,00 mp (sup. utila:  35,00 mp), 
Suprafata Totala: 49; An ct.:2015

1

23,00 3,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 50 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55933, Locuinta 
subsol/mansarda:49,00 mp (sup. utila:  
35,00 mp), Suprafata Totala: 49; An 
anexa:2015

2

86,00 10,00 96,00

T O T A L  Cladiri : 109,00 13,00 122,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 50 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55933, Parcela: 4673, 
Tarla: 109, Suprafata Totala: 54; 
Suprafete: , liber:5,00 mp, ocupat:49,0
0 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 50 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55933, Parcela: 4673, 
Tarla: 109, Suprafata Totala: 367; 
Suprafete: , arabil:367,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 117,00 13,00 130,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU PAULA 
Nr. de rol nominal unic:  15134
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. LACUL PLOPULUI 

, nr.  2 , bl.  P65 , sc.  1 , et.  6 , ap.  19
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/690622 , C.I.F.**) 2680628386048 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 3002
:CF 53912, Parcela: 1059/14, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: POPESCU PAULA 3/6 ;CRETESCU IOANA-CATALINA 1/6 ; MILITOIU EUGEN-VLAD 1/6 ; IONESCU 
GEORGE-MIHAIL 1/6

Nr. de rol nominal unic:  10881
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. LACUL PLOPULUI 

, nr.  2 , bl.  P65 , sc.  1 , et.  6 , ap.  19
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/690622 , C.I.F.**) 2680628386048 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 218,00 23,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPESCU(MOSTEANU)  OANA VIORELA 
Nr. de rol nominal unic:  15004
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 467387 , C.I.F.**) 2811205460015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.012; Suprafete: , 
arabil:1.012,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPOVICI  CAROL-FLORIAN;POPOVICI NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  1975471
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  6 , bl.  M25 , sc.  2 , et.  7 , ap.  48
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 209665 , C.I.F.**) 1750825470035 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 35 Rang: V, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:14,85 
mp (sup. utila:  10,61 mp), Suprafata 
Totala: 15; An anexa:2017

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:195,00 mp 
(sup. utila:  139,29 mp), Suprafata 
Totala: 195; An ct.:2020

2

146,00 9,00 155,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: A, Cl. beton fara inst.:195,00 mp 
(sup. utila:  139,29 mp), Suprafata 
Totala: 195; An ct.:2020

3

146,00 9,00 155,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:45,00 
mp (sup. utila:  32,14 mp), Suprafata 
Totala: 45; An anexa:2020

4

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 41 Rang: IV, 
Zona: A, Anexe beton fara inst.:5,00 
mp (sup. utila:  3,57 mp), Suprafata 
Totala: 5; An anexa:2020

5

1,00 0,00 1,00
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T O T A L  Cladiri : 308,00 19,00 327,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 35 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 1254, Parcela: 205/4, 
Tarla: 30, Suprafata Totala: 3.465; 
Suprafete: , liber:3.450,15 mp, ocupat:
14,85 mp

6

439,00 49,00 488,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. MIERLEI, nr. 41 Rang: V, 
Zona: A, Parcela: 205/7, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 1.847; Suprafete: , 
liber:1.602,00 mp, ocupat:245,00 mp

7

125,00 8,00 133,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 564,00 57,00 621,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 6837 / 
31.12.2018

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.090,00 99,00 1.189,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POPOVICI  VLAD-LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  10710
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.250; Suprafete: , arabil:1.250,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  POSTELNICU  MIHAI DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  14743
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. Bd. REGINA 

ELISABETA , nr.  63 , bl.   , sc.  A , et.  6 , ap.  71
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 862532 , C.I.F.**) 1790120450018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ORHIDEELOR, nr. 36 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 4717, Tarla: 110, 
Suprafata Totala: 1.040; Suprafete: , 
arabil:1.039,53 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  14230
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

-- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 8.266; Suprafete: , 
arabil:8.266,00 mp

1

426,00 285,00 711,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

70,00 137,00 207,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 496,00 422,00 918,00

T O T A L  (LEI  RON) : 496,00 422,00 918,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA  EUGEN- BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  3230221
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1891229460010 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. IRIS Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57558:Incheiere de intabulare nr 
376122/18,01,2019, Parcela: 4063-406
5-LOTUL 2, Tarla: CV94, Suprafata 
Totala: 550; Suprafete: , arabil:550,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1835
, Suprafata Totala: 2.720; Suprafete: , 
arabil:2.720,20 mp

2

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1539
/3, Suprafata Totala: 286; Suprafete: , 
arabil:286,39 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1539
/2, Suprafata Totala: 833; Suprafete: , 
arabil:833,15 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA DAN ADRIAN;  PREDA VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  315111
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. Aleea Baraj Bicaz 

, nr.  6 , bl.  M6A , sc.  B , et.  3 , ap.  35
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/103431 , C.I.F.**) 1690319441514,2671029212962 , 

tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
23 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50495, 
Parcela: 4458/4459/4460/4461/1, Tarla: 
102, Suprafata Totala: 399; Suprafete: 
, liber:399,00 mp

1

26,00 2,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
23 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50496, 
Parcela: 4458/4459/4460/4461/1, Tarla: 
102, Suprafata Totala: 26; Suprafete: , 
liber:26,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

T O T A L  (LEI  RON) : 28,00 2,00 30,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA IONUT OCTAVIAN,  PREDA MAREEN 
Nr. de rol nominal unic:  315080
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. OLTENITEI , nr. 

228 , bl.  13BIS , sc.  1 , et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. P/13272925 , C.I.F.**) 1770714441531 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU Rang
IV, Zona: B, Nr.Cad: 50494, Parcela: 
4458,4459,4460,4461/1, Tarla: 102, 
Suprafata Totala: 425; Suprafete: , 
liber:425,00 mp

1

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

T O T A L  (LEI  RON) : 27,00 2,00 29,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA IONUT OCTAVIAN,PREDA DAN ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  322447
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17707144441531,1690319441514 , tel./fax , 

e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
23 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50497, 
Parcela: 4458,4459,4460,4461/1, Tarla: 
102, Suprafata Totala: 245; Suprafete: 
, liber:245,00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDA NICOLAE - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  4359202
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. , nr. FN , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.150; Suprafete: , arabil:7.150,
00 mp

1

1.131,00 145,00 1.276,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.131,00 145,00 1.276,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.131,00 145,00 1.276,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREDESCU  MIHAELA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  12407
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 28 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 103139 , C.I.F.**) 2740919212987 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 28, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 mp), 
Suprafata Totala: 50; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 253; Suprafete: , arabil:253,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 28 Rang: IV, Zona: 
C, Suprafata Totala: 435; Suprafete: , 
liber:385,00 mp, ocupat:50,00 mp

3

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 2,00 23,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 143,00 8,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PREPELITA  MARIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12176
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DOCENTILOR , nr. 

22 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360301400581 , tel./fax -- , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.156; Suprafete: , arabil:3.156,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRICOP  ALEX 
Nr. de rol nominal unic:  2250288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  71 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1771221471015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRACTOR SHIBAURA ; CC: 
1005; Masa: ; CP:; Seria: 10881457; Nr
.:TC4504HM4218128; Serie sasiu: TC4
504HM4218128

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L   : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRICOP  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF.IONITA ION , nr. 

71 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:12,50 mp (sup. 
utila:  8,93 mp), Suprafata Totala: 13; 
An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32
,14 mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2
006

2

28,00 6,00 34,00

T O T A L  Cladiri : 31,00 6,00 37,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.245; Suprafete: , 
arabil:1.245,00 mp

3

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 482; Suprafete: , liber:424,50 
mp, ocupat:57,50 mp

4

89,00 19,00 108,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 98,00 20,00 118,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

5

400,00 74,00 474,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 101399 / 02.09.20216 101399/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 600,00 74,00 674,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 729,00 100,00 829,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRICOP ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15397
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VIORELELOR , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KZ/187350 , C.I.F.**) 1890418132801 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1365
/4/1, Locuinta subsol/mansarda:35,00 
mp (sup. utila:  25,00 mp), Suprafata 
Totala: 35; An anexa:2009

1

174,00 51,00 225,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1365
/4/1/CARTE FUNCIARA 52762, Cl. 
beton inst.:63,00 mp (sup. utila:  45,00 
mp), Suprafata Totala: 63; An ct.:2009

2

251,00 44,00 295,00

T O T A L  Cladiri : 425,00 95,00 520,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1365
/4/1, Parcela: 563/2/1/4/I, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 353; Suprafete: , 
arabil:353,00 mp

3

44,00 21,00 65,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1365
/4/1, Parcela: 563/2/1/4/I, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 100; Suprafete: , 
liber:37,00 mp, ocupat:63,00 mp

4

36,00 12,00 48,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 80,00 33,00 113,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO CIELO ; CC: 1498
Masa: 1600; CP:; Seria: 136125R; Nr.:K
LATF19Y15D072097; Serie sasiu: 

5
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KLATF19Y15D072097
192,00 31,00 223,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1596; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 6J35815; Nr.:
WF0WXXGCDW6J35815; Serie sasiu: 
WF0WXXGCDW6J35815

6

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 320,00 46,00 366,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 320,00 46,00 366,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

555,00 148,00 703,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 148,00 703,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.380,00 322,00 1.702,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRIMARIA  PERIS 
Nr. de rol nominal unic:  10810
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 211 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 2 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 55727, Cl. beton fara inst.:161,
00 mp (sup. utila:  115,00 mp), 
Suprafata Totala: 161; An ct.:2012

1

1.994,00 479,00 2.473,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 2 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 55727, Cl. beton fara inst.:75,0
0 mp (sup. utila:  53,57 mp), Suprafata 
Totala: 75; An ct.:1930

2

691,00 166,00 857,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 55727, Anexe beton fara inst.:
9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:1930

3

23,00 6,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BISERICII, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 55727, Anexe beton fara inst.:
26,00 mp (sup. utila:  18,57 mp), 
Suprafata Totala: 26; An anexa:1930

4

67,00 16,00 83,00

T O T A L  Cladiri : 2.775,00 667,00 3.442,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
102/1, Tarla: 140, Suprafata Totala: 
296; Suprafete: , arabil:296,00 mp

5

2,00 0,00 2,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
110/1, Tarla: 140, Suprafata Totala: 389
; Suprafete: , arabil:389,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
148, Tarla: 140, Suprafata Totala: 350; 
Suprafete: , arabil:350,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
134, Tarla: 140, Suprafata Totala: 363; 
Suprafete: , arabil:363,00 mp

8

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
114/1, Tarla: 140, Suprafata Totala: 360
; Suprafete: , arabil:360,00 mp

9

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 0,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.785,00 667,00 3.452,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRINI  GHEORGHE - ADELMO 
Nr. de rol nominal unic:  15449
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 546579 , C.I.F.**) 1490407400441 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 699, 
Parcela: 918/5, Tarla: 194, Suprafata 
Totala: 852; Suprafete: , arabil:852,09 
mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRIOTEASA  ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  1772304
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1960403410058 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Nr.:WVWZZZ1KZCM
710828; Serie sasiu: WVWZZZ1KZCM
710828

1

192,00 30,00 222,00

T O T A L   : 192,00 30,00 222,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 30,00 222,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0368077 / 30.06.20212 0368077/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 442,00 30,00 472,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRISACARU  SORIANA 
Nr. de rol nominal unic:  3197520
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2840918471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1199; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19U19233; Nr.:
W0L0XCF6826011127; Serie sasiu: W0
L0XCF6826011127

1

96,00 13,00 109,00

T O T A L   : 96,00 13,00 109,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 96,00 13,00 109,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 13,00 109,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRISECARU ALINA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12925
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul GALAŢI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna TECUCI , satul/sectorul TECUCI , str. TUDOR PAMFILE , 

nr.  31 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GL/732747 , C.I.F.**) 2790818173210 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 2 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56820, Cl. 
lemn fara inst.:69,00 mp (sup. utila:  49
,29 mp), Suprafata Totala: 69; An ct.:1
990

1

55,00 14,00 69,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 2 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56820, 
Anexe lemn fara inst.:24,00 mp (sup. 
utila:  17,14 mp), Suprafata Totala: 24; 
An anexa:1990

2

8,00 2,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 63,00 16,00 79,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 2 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56820, 
Parcela: 1562;1563;1564, Tarla: 35, 
Suprafata Totala: 525; Suprafete: , 
liber:432,00 mp, ocupat:93,00 mp

3

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 2,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

421,00 77,00 498,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 77,00 498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 509,00 95,00 604,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PRO DENY CONSTRUCT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 566 , 

bl.  1 , sc.  1 , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 19112960 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 7, Val. inventar: 120.00
0,00 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 07.01.2016

1 Dec /26.05.2021;

3.000,00 896,00 3.896,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PREL. SONDEI, nr. 8, Val. inventar
: 171.058,00 lei, Cota: 1,00%, Data 
ultimei reevaluari: 13.07.2017 , Nr.Cad: 
55736

2 Dec /26.05.2021;

7.023,00 1.115,00 8.138,00

T O T A L  Cladiri : 10.023,00 2.011,00 12.034,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PREL. SONDEI, nr. 8, bl. 1, sc. 1, 
et. 1, ap. 8 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55736, Parcela: 1853, Tarla: 50, 
Suprafata Totala: 860; Suprafete: , 
liber:631,00 mp, ocupat:229,00 mp

3 Dec /26.05.2021;

104,00 28,00 132,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 104,00 28,00 132,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT KANGOO ; CC: 
1149; Masa: 1600; CP:; Seria: F054922
; Nr.:VF1KCOAAF18094837; Serie 
sasiu: VF1KCOAAF18094837

4 Dec /26.05.2021;

48,00 23,00 71,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 20696883; Nr.:WBAF
F41060L126163; Serie sasiu: WBAFF4
1060L126163; Data iesire:09.11.2020

5
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0,00 950,00 950,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 8601740; Nr.:WBAPP
11070E427822; Serie sasiu: WBAPP11
070E427822; Data iesire:21.01.2021

6 Dec /26.05.2021;

4.309,00 582,00 4.891,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ GLE 350
; CC: 2987; Masa: 3000; CP:; Seria: 
41881936; Nr.:WDC2923241A054999; 
Serie sasiu: WDC2923241A054999

7 Dec /26.05.2021;

2.460,00 1.098,00 3.558,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 50581168; Nr.
:WDF63819413476181; Serie sasiu: 
WDF63819413476181

8 Dec /26.05.2021;

2.057,00 480,00 2.537,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 34850557; Nr
.:WDD1173031N729758; Serie sasiu: 
WDD1173031N729758

9 Dec /26.05.2021;

1.749,00 195,00 1.944,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X1 ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 53495855; Nr.:WBA3
1AD0905P52306; Serie sasiu: WBA31
AD0905P52306

10 Dec /26.05.2021;

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 61825963; Nr.:WBA5
V71080FJ51533; Serie sasiu: WBA5V
71080FJ51533

11 Dec /26.05.2021;

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2874; 
Masa: 12; CP:; Seria: 00077314; Nr.:00
077314; Serie sasiu: 00077314

12 Dec /26.05.2021;

1.440,00 291,00 1.731,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2148; 
Masa: 12; CP:; Seria: 51061220; Nr.:W
DB9046231R812437; Serie sasiu: 
WDB9046231R812437

13 Dec /26.05.2021;

1.056,00 213,00 1.269,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: UNIMOG ; CC: 3972; Masa: 
12; CP:; Seria: 10285644; Nr.:WDB418
1021W176253; Serie sasiu: WDB4181
021W176253

14 Dec /26.05.2021;

1.920,00 387,00 2.307,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT KANGOO ; CC: 
1461; Masa: 12; CP:; Seria: DB17114; 
Nr.:VF1FCO7BF35261456; Serie sasiu: 
VF1FCO7BF35261456

15 Dec /26.05.2021;

768,00 155,00 923,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: iveco ; CC: 2001; Masa: 12; 
CP:; Seria: 3316016; Nr.:zcfc35720053
18784; Serie sasiu: zcfc35720053187
84

16 Dec /26.05.2021;

1.056,00 213,00 1.269,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NISSAN NAVARA ; CC: 2488
; Masa: 12; CP:; Seria: 951168; Nr.:VS
KCVND40U0292811; Serie sasiu: 
VSKCVND40U0292811

17 Dec /26.05.2021;
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429,00 26,00 455,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAF ; CC: 12583; Masa: 18; 
CP:; Nr.:ZLRTE47XSOE622139; Serie 
sasiu: ZLRTE47XSOE622139

18

541,00 211,00 752,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO ; CC: 12130; Masa: 
18; CP:; Seria: 436980; Nr.:YV2J4CFA
74A590620; Serie sasiu: YV2J4CFA74
A590620

19

541,00 211,00 752,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 11967; Masa: 26; 
CP:; Nr.:WMAF094679M126357; Serie 
sasiu: WMAF094679M126357

20 Dec /26.05.2021;

4.833,00 967,00 5.800,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 11967; Masa: 32; 
CP:; Seria: 3769693168B2E1; Nr.:WMA
T46ZZZ1M323523; Serie sasiu: WMAT
46ZZZ1M323523

21

2.397,00 935,00 3.332,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:W09215334Y0G22305; 
Serie sasiu: W09215334Y0G22305

22 Dec /26.05.2021;

149,00 31,00 180,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:W0921533420G22106; 
Serie sasiu: W0921533420G22106

23 Dec /26.05.2021;

149,00 31,00 180,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOEGEL ; CC: 0; Masa: 
35000; CP:; Nr.:WK0SN002440726422; 
Serie sasiu: WK0SN002440726422

24 Dec /26.05.2021;

149,00 31,00 180,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHMITZ ; CC: 0; Masa: 
39000; CP:; Nr.:WSK00000001232840; 
Serie sasiu: WSK00000001232840

25 Dec /26.05.2021;

149,00 31,00 180,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JCB160 ; CC: 0; Masa: ; CP:; 
Nr.:SLP160SA2E0681898; Serie sasiu: 
SLP160SA2E0681898

26 Dec /26.05.2021;

128,00 30,00 158,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MODEL WB93R ; CC: 0; 
Masa: ; CP:; Seria: F51731

27 Dec /26.05.2021;

128,00 30,00 158,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JCB3CX ; CC: 0; Masa: ; CP:
Seria: 0484852; Nr.:0484852; Serie 
sasiu: 0484852

28 Dec /26.05.2021;

128,00 30,00 158,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BULDOEXCAVATOR 
HIDROMEK ; CC: 4400; Masa: ; CP:; 
Seria: FS; Nr.:HMK102BKA2B180513; 
Serie sasiu: HMK102BKA2B180513

29 Dec /26.05.2021;

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HANOMAG ; CC: 1800; 
Masa: ; CP:; Seria: 373319753; Nr.:126
3; Serie sasiu: 1263

30 Dec /26.05.2021;

54,00 11,00 65,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BOMBARDIER ATV 
OUTLANDER ; CC: 976; Masa: ; CP:; 

31 Dec /26.05.2021;
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Seria: FS; Nr.:3JBLVAX7XLJ000231; 
Serie sasiu: 3JBLVAX7XLJ000231

10,00 1,00 11,00

T O T A L   : 27.088,00 7.189,00 34.277,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 27.088,00 7.189,00 34.277,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1661561

32

2.081,00 674,00 2.755,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
3039427

33

1.453,00 351,00 1.804,00

T O T A L  Concesiuni : 3.534,00 1.025,00 4.559,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40.749,00 10.253,00 51.002,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  PSALTIS ANDREAS 
Nr. de rol nominal unic:  2984091
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BASCOV , satul/sectorul MICA , str. MICA , nr. 112 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 275111 , C.I.F.**) 7351113030021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/10/10-LOT 10, Parcela: 866, Tarla: 178
, Suprafata Totala: 2.947; Suprafete: , 
arabil:2.947,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2078
/10/7-LOT 7, Parcela: 866, Tarla: 178, 
Suprafata Totala: 2.044; Suprafete: , 
arabil:2.044,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RAAD MARCEL CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13424
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1800528160088 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , liber:2.000,0
0 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

2

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 0,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 0,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RACOREANU  VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  13458
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RACOVITA  ZOIA 
Nr. de rol nominal unic:  14044
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.200; Suprafete: , arabil:7.200,
00 mp

1

358,00 235,00 593,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

57,00 113,00 170,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 415,00 348,00 763,00

T O T A L  (LEI  RON) : 415,00 348,00 763,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADASANU  GEORGE CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  14573
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SFANTUL 

NICOLAE , nr.  8 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1650411270581 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:9
5,00 mp (sup. utila:  67,86 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2008; Data 
iesire:07.02.2019

1

405,00 268,00 673,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:1
64,00 mp (sup. utila:  117,14 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2008; Data 
iesire:07.02.2019

2

697,00 460,00 1.157,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Locuinta subsol/ma
nsarda:60,00 mp (sup. utila:  42,86 mp)
, Suprafata Totala: 0; An anexa:2008; 
Data iesire:07.02.2019

3

191,00 126,00 317,00

T O T A L  Cladiri : 1.293,00 854,00 2.147,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CC/4884789 / 12.
12.2009

4 CC/4884789/PV

240,00 0,00 240,00

Amenzi de circulatie CC/4884789 / 12.
12.2009

5 CC/4884789/PV

540,00 0,00 540,00
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T O T A L  Alte Taxe : 780,00 0,00 780,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.073,00 854,00 2.927,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI  ADRIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1656877
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. COCORILOR , nr. 1 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 324124 , C.I.F.**) 1880422471350 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. COCORILOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Cl. lemn fara inst.:78,90 mp (sup. 
utila:  56,36 mp), Suprafata Totala: 79; 
An ct.:2017

1

34,00 5,00 39,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. COCORILOR, nr. 1 Rang: IV, Zona
: C, Cl. lemn fara inst.:85,00 mp (sup. 
utila:  60,71 mp), Suprafata Totala: 85; 
An ct.:2017

2

38,00 5,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 72,00 10,00 82,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 4 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55555, Parcela: 34;35
;36;37;38, Tarla: 2, Suprafata Totala: 
634; Suprafete: , liber:555,00 mp, 
ocupat:78,90 mp

3

59,00 8,00 67,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 59,00 8,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10920 
/ 17.11.2017

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 349,00 41,00 390,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI  I. DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12449
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LASTUNULUI , nr. 4 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/324126 , C.I.F.**) 1380725400435 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

527,00 133,00 660,00

T O T A L  Alte Taxe : 527,00 133,00 660,00

T O T A L  (LEI  RON) : 527,00 133,00 660,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11916
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 511 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1581101400582 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 
mp), Suprafata Totala: 48; An anexa:2
006

1

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 
mp), Suprafata Totala: 15; An anexa:2
006

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:24,50 mp (sup. utila:  17,50 mp), 
Suprafata Totala: 25; An ct.:2006

3

48,00 9,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 63,00 10,00 73,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 201; Suprafete: , 
arabil:201,00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 739; Suprafete: , liber:651,50 
mp, ocupat:87,50 mp

5

102,00 18,00 120,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 105,00 18,00 123,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1086/16, Tarla: 231, Suprafata Totala: 
2.700; Suprafete: , arabil:2.700,00 mp

6

37,00 6,00 43,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 37,00 6,00 43,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

401,00 60,00 461,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0147586 / 02.09.202
1

8 0147586/PV

290,00 0,00 290,00

Alte amenzi PIFW 0125010 / 21.07.202
1

9 0125010/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.271,00 60,00 1.331,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.476,00 94,00 1.570,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12453
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 649 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:62,25 mp (sup. utila:  44,46 mp), 
Suprafata Totala: 62; An ct.:2006

1

41,00 7,00 48,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:33,80 mp (sup. utila:  24,14 mp), 
Suprafata Totala: 34; An ct.:2006

2

66,00 11,00 77,00

T O T A L  Cladiri : 107,00 18,00 125,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 481; Suprafete: , vii:481,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 742; Suprafete: , arabil:742,00 
mp

4

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 381; Suprafete: , liber:284,95 
mp, ocupat:96,05 mp

5

53,00 9,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 9,00 74,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.700; Suprafete: , arabil:6.700,

6
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00 mp
93,00 16,00 109,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 93,00 16,00 109,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 585,00 90,00 675,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI GHE ELENA,GALBEANU GHE.ELENA,  MARIN GHE CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  15694
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 177; Suprafete: , arabil:177,00 
mp

1

25,00 14,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 184; Suprafete: , vii:184,00 mp

2

25,00 14,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 192; Suprafete: , liber:192,00 
mp

3

102,00 70,00 172,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 152,00 98,00 250,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.800; Suprafete: , arabil:5.800,
00 mp

4

288,00 187,00 475,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

5

53,00 33,00 86,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 341,00 220,00 561,00

T O T A L  (LEI  RON) : 493,00 318,00 811,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: RADOI GHEORGHITA,RADOI GHEORGHE,DRAGNEA MARIA,, RADOI DUMITRU,RADOI IOANA,RADO
I C-TIN,BARBU ELENA 

Nr. de rol nominal unic:  15548
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1671011471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.738; Suprafete: , arabil:14.7
38,00 mp

1

734,00 459,00 1.193,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

118,00 222,00 340,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 852,00 681,00 1.533,00

T O T A L  (LEI  RON) : 852,00 681,00 1.533,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI GHEORGHITA;  TUDOR GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10933
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Tarla: 59, 
Suprafata Totala: 988; Suprafete: , 
liber:940,00 mp, ocupat:48,00 mp

1

125,00 14,00 139,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 125,00 14,00 139,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 11.800; Suprafete: , arabil:11.80
0,00 mp

2

635,00 495,00 1.130,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

100,00 210,00 310,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 735,00 705,00 1.440,00

T O T A L  (LEI  RON) : 860,00 719,00 1.579,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOI SMARANDA;  SANDU DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  12174
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.500; Suprafete: , arabil:7.500,
00 mp

1

374,00 245,00 619,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

60,00 117,00 177,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 434,00 362,00 796,00

T O T A L  (LEI  RON) : 434,00 362,00 796,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: RADOI STEFANA; ILIE RADA; HERT LUMINITA ; NICOLESCU NICULINA;ILIE GEORGETA-4/5;DUMITRU 
ION-1/5

Nr. de rol nominal unic:  344559
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, sc. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 954/29, Tarla: 205, Suprafata 
Totala: 13.425; Suprafete: , arabil:13.4
25,00 mp; Procent coproprietate: 80,00
%

1

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 51,00 3,00 54,00

T O T A L  (LEI  RON) : 51,00 3,00 54,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADOIAS  DOMNICA 
Nr. de rol nominal unic:  10691
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 450; Suprafete: , arabil:450,00 
mp

1

50,00 28,00 78,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 28,00 78,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.719; Suprafete: , arabil:3.719,
00 mp

2

104,00 37,00 141,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 104,00 37,00 141,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 65,00 219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  CONSTANTIN; RADU ELENA-2650912293154
Nr. de rol nominal unic:  12093
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROF CAMINESCU 

DUMITRU , nr.  5 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670712471021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:1,73 
mp (sup. utila:  1,24 mp), Suprafata 
Totala: 2; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:34,73 
mp (sup. utila:  24,81 mp), Suprafata 
Totala: 35; An anexa:2006

2

14,00 2,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:128,03 mp (
sup. utila:  91,45 mp), Suprafata Totala: 
128; An ct.:2006

3

59,00 8,00 67,00

T O T A L  Cladiri : 75,00 10,00 85,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 562, 
Parcela: 1045;1046;1047, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 360; Suprafete: , vii:3
60,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 562, 
Parcela: 1045;1046;1047, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 577; Suprafete: , 
arabil:577,00 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF CAMINESCU DUMITRU, nr. 
5 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
811; Suprafete: , liber:681,63 mp, 
ocupat:129,76 mp

6

102,00 11,00 113,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 106,00 11,00 117,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

273,00 28,00 301,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFW 0198505 / 26.06.202
1

8 0198505/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.578,00 28,00 1.606,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.759,00 49,00 1.808,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  13682
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.561; Suprafete: , 
arabil:3.561,00 mp

1

195,00 157,00 352,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 11.033; Suprafete: , 
arabil:11.033,00 mp

2

608,00 491,00 1.099,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

132,00 275,00 407,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 935,00 923,00 1.858,00

T O T A L  (LEI  RON) : 935,00 923,00 1.858,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  ELENA-NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  2953325
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ODAI , nr. 201 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2880701471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57593-lotul 1/2:Incheiere de Intabulare 
nr 19653/20,02,2019, Parcela: 565/1/7
0, Tarla: 139, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14192
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.930; Suprafete: , 
arabil:3.930,00 mp

1

203,00 144,00 347,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

33,00 67,00 100,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 236,00 211,00 447,00

T O T A L  (LEI  RON) : 236,00 211,00 447,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  GHEORGHE - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12445
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. COMPLEXULUI , 

nr.  10 , bl.  40 , sc.  3 , et.  8 , ap.  59
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1530615400421 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:56,00 mp (s
up. utila:  40,00 mp), Suprafata Totala: 
56; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 49/1;50/1;51;52;53, 
Tarla: 2, Suprafata Totala: 541; 
Suprafete: , livezi:541,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 49/1;50/1;51;52;53, 
Tarla: 2, Suprafata Totala: 2.039; 
Suprafete: , arabil:2.039,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

3

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LASTUNULUI, nr. 14 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 49/1;50/1;51;52;53, 
Tarla: 2, Suprafata Totala: 1.063; 
Suprafete: , liber:1.007,00 mp, ocupat:
56,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

4

100,00 11,00 111,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 110,00 11,00 121,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/
3, Tarla: 179, Suprafata Totala: 992; 
Suprafete: , arabil:991,50 mp

5

10,00 7,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 7,00 17,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010; Procent coproprietate: 50,
00%

6

411,00 137,00 548,00

T O T A L  Alte Taxe : 411,00 137,00 548,00

T O T A L  (LEI  RON) : 538,00 156,00 694,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  IOANA SI GHEORGHE FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  14063
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 31.500; Suprafete: , 
arabil:31.500,00 mp

1

1.727,00 1.118,00 2.845,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

286,00 536,00 822,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.013,00 1.654,00 3.667,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.013,00 1.654,00 3.667,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  15137
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 043534 , C.I.F.**) 1670831471015 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/1/39, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 2.800; Suprafete: , arabil:2.800,00 mp
; Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec /15.07.2021;

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  TEODORA-CLEMANSA 
Nr. de rol nominal unic:  13423
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIHAIL EMINESCU 

, nr.  185 , bl.  31B , sc.  B , et.   , ap.  25
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2401204400250 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 49 Rang: 
V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:54,5
0 mp (sup. utila:  38,93 mp), Suprafata 
Totala: 55; An anexa:1960

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 49 Rang: 
V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:53,50 
mp (sup. utila:  38,21 mp), Suprafata 
Totala: 54; An ct.:1960

2

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 2,00 32,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 49 Rang: 
V, Zona: A, Parcela: 384;385;386;387;
388, Tarla: 9, Suprafata Totala: 800; 
Suprafete: , vii:800,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 49 Rang: 
V, Zona: A, Parcela: 384;385;386;387;
388, Tarla: 9, Suprafata Totala: 400; 
Suprafete: , arabil:400,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 49 Rang: 
V, Zona: A, Parcela: 384;385;386;387;
388, Tarla: 9, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:892,00 mp, ocupat:10

5
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8,00 mp
65,00 4,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 70,00 4,00 74,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 11,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  VALENTINA-GETA 
Nr. de rol nominal unic:  14133
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. 

-- , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.909; Suprafete: , 
arabil:6.909,00 mp

1

353,00 236,00 589,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

58,00 115,00 173,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 411,00 351,00 762,00

T O T A L  (LEI  RON) : 411,00 351,00 762,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  VASILE - MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  2001288
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 64 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1820124471348 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 5D07628; Nr.:
WF0WXXGCDW5D07628; Serie sasiu: 
WF0WXXGCDW5D07628

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU  VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  13762
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 20.000; Suprafete: , arabil:20.0
00,00 mp

1

996,00 625,00 1.621,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

161,00 302,00 463,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.157,00 927,00 2.084,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.157,00 927,00 2.084,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU ( TECU ) SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  4359594
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 6 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. Aleea 

CETATUIA , nr.  6 , bl.  M24 , sc.  1 , et.  5 , ap.  30
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2400601400694 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

1 Dec /10.09.2021;

74,00 83,00 157,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

2 Dec /10.09.2021;

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

3 Dec /10.09.2021;

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 89,00 85,00 174,00

T O T A L  (LEI  RON) : 89,00 85,00 174,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU C.  ION 
Nr. de rol nominal unic:  14471
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

497,00 321,00 818,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

80,00 158,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 577,00 479,00 1.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 479,00 1.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: RADU CONSTANTIN : DING QING : STAMATE CRISTIAN(CNP 1751229470019) : STAMATE ROXANA 
CORINA 

Nr. de rol nominal unic:  1834513
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 11571151 , C.I.F.**) 1680523421534 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2633
/2:CF 4285, Parcela: P 3584-3587:P 
563/2/3, Tarla: CV 84: T 138, Suprafata 
Totala: 2.703; Suprafete: , arabil:2.703,
00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU CRISTINA MIHAELA CNP 2750903170348:  RADU GHEORGHE CNP 1710601170427
Nr. de rol nominal unic:  3590547
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul GALAŢI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna GALATI , satul/sectorul GALATI , str. MORILOR , nr. 

130 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/GL/879601 , C.I.F.**) 2750903170348 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2476
:CF2315, Parcela: 620/5, Tarla: 149, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU DUMITRU;  CIOROABA MARINELA-2700702470105;VASILE CRISTINA-2780630471038
Nr. de rol nominal unic:  2386565
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 198 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750713471059 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 198 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56835, Parcela: 3401
-3407, Tarla: 81, Suprafata Totala: 114; 
Suprafete: , liber:114,00 mp

1

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU FLORIN ;  RADU MARIA, CNP 2671025471022
Nr. de rol nominal unic:  12779
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  63 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670814471020 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup. 
utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:2006

1

14,00 5,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:60,40 mp (sup. utila:  43
,14 mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:2
006

2

88,00 36,00 124,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

38,00 242,00 280,00

T O T A L  Cladiri : 140,00 283,00 423,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 336; Suprafete: , vii:3
36,00 mp

4

8,00 4,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.366; Suprafete: , 
arabil:1.366,00 mp

5

40,00 17,00 57,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 362; Suprafete: , liber:278,60 
mp, ocupat:83,40 mp

178,00 90,00 268,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

145,00 565,00 710,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 371,00 676,00 1.047,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

304,00 731,00 1.035,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

9

717,00 317,00 1.034,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.021,00 1.048,00 2.069,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.532,00 2.007,00 3.539,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: RADU GHEORGHE,GHITA DORINA,DUMITRU NICUSOR; DUMITRU GEORGETA,RADU NICOLAE-RAZ
VAN,DRAGOMIR GHEORGHE,GIUREA LILIANA 

Nr. de rol nominal unic:  15147
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LASTUNULUI , nr. 14 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.817; Suprafete: , arabil:2.817,
00 mp

1

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/
3, Tarla: 179, Suprafata Totala: 2.817; 
Suprafete: , arabil:2.817,00 mp

2

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/
3, Tarla: 179, Suprafata Totala: 2.817; 
Suprafete: , arabil:2.817,00 mp

3

27,00 4,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 868/
3, Tarla: 179, Suprafata Totala: 992; 
Suprafete: , arabil:991,50 mp

4

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.102; Suprafete: , arabil:1.102,
00 mp

5

20,00 4,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.021; Suprafete: , 
arabil:1.021,00 mp

6
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20,00 4,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

91,00 57,00 148,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 222,00 78,00 300,00

T O T A L  (LEI  RON) : 222,00 78,00 300,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU GHEORGHITA 
Nr. de rol nominal unic:  12861
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POIENARII BURCHII , satul/sectorul OLOGENI , str. - , 

nr.  241 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2510522293164 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10
,71 mp), Suprafata Totala: 15; An ct.:2
006

1

14,00 3,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 3,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ALEXANDRU IOAN CUZA
, nr. 3 Rang: V, Zona: B, Parcela: 91, 
Tarla: 5, Suprafata Totala: 143; 
Suprafete: , vii:143,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ALEXANDRU IOAN CUZA
, nr. 3 Rang: V, Zona: B, Parcela: 79, 
Tarla: 5, Suprafata Totala: 493; 
Suprafete: , arabil:493,00 mp

3

21,00 7,00 28,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ALEXANDRU IOAN CUZA
, nr. 3 Rang: V, Zona: B, Parcela: 78, 
Tarla: 5, Suprafata Totala: 514; 
Suprafete: , liber:499,00 mp, ocupat:15
,00 mp

4

115,00 28,00 143,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 141,00 35,00 176,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 

5
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Parcela: 17/21, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 8.000; Suprafete: , arabil:8.000,
00 mp

127,00 26,00 153,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 861/4, Tarla: 176, Suprafata 
Totala: 1.090; Suprafete: , arabil:1.090,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

6

11,00 2,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 214, Tarla: 31, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp; Procent coproprietate: 50,00%

7

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/106, Tarla: 69, Suprafata 
Totala: 5.602; Suprafete: , arabil:5.602,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

8

64,00 15,00 79,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 207,00 43,00 250,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

9

487,00 109,00 596,00

T O T A L  Alte Taxe : 487,00 109,00 596,00

T O T A L  (LEI  RON) : 849,00 190,00 1.039,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU GHEORGHITA:  RADU ALEXANDRU GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  12898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TEODOR MAZILU , nr. 

9 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/350145 , C.I.F.**) 2700202470061 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TEODOR MAZILU, nr. 9, bl. -, sc. -
, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:37,50 mp (sup. utila:  
26,79 mp), Suprafata Totala: 38; An 
anexa:2006

1

30,00 6,00 36,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TEODOR MAZILU, nr. 9, bl. -, sc. -
, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:140,00 mp (sup. utila:  
100,00 mp), Suprafata Totala: 140; An 
ct.:2006

2

378,00 71,00 449,00

T O T A L  Cladiri : 408,00 77,00 485,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 9 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 308, Parcela
: 1602, Tarla: 36, Suprafata Totala: 360
; Suprafete: , arabil:360,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TEODOR MAZILU, nr. 9 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 308, Parcela: 1602, 
Tarla: 36, Suprafata Totala: 657; 
Suprafete: , liber:479,50 mp, ocupat:17
7,50 mp

4

161,00 33,00 194,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 165,00 33,00 198,00
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RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1595; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 892352; Nr.:W
VWZZZ1JZ1W503303; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZ1W503303

5

258,00 51,00 309,00

T O T A L   : 258,00 51,00 309,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 258,00 51,00 309,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

402,00 72,00 474,00

T O T A L  Alte Taxe : 402,00 72,00 474,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.233,00 233,00 1.466,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU L. AUREL ;   RADU SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  14535
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 081882 , C.I.F.**) 2511214400525 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 30.000; Suprafete: , arabil:30.0
00,00 mp

1

418,00 74,00 492,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 418,00 74,00 492,00

T O T A L  (LEI  RON) : 418,00 74,00 492,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU LIVIU-CATALIN;  RADU ELENA-NICOLETA, CNP 2880701471333
Nr. de rol nominal unic:  11370
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 6 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1890701460066 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 6 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 53134-C1, Cl. beton fara 
inst.:101,00 mp (sup. utila:  72,14 mp), 
Suprafata Totala: 101; An ct.:2009

1

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 6 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 53134-C1, Cl. beton fara 
inst.:101,00 mp (sup. utila:  72,14 mp), 
Suprafata Totala: 101; An ct.:2009

2

72,00 4,00 76,00

T O T A L  Cladiri : 144,00 8,00 152,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 6 Rang: IV, Zona
: B, Nr.Cad: 53134, Parcela: 4044;4045
;4046;4047;4048, Tarla: 94, Suprafata 
Totala: 961; Suprafete: , liber:860,00 
mp, ocupat:101,00 mp

3

62,00 4,00 66,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 4,00 66,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 17,00 334,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU MARGARETA; PETU DUMITRU;  ALEXE ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  10662
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 210; Suprafete: , arabil:210,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU P.  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14128
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 16.909; Suprafete: , 
arabil:16.909,00 mp

1

753,00 423,00 1.176,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

0,00 112,00 112,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 753,00 535,00 1.288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 753,00 535,00 1.288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU PAUL LUCIAN,  RADU CARMEN ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  15321
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna STEFANESTII DE JOS , satul/sectorul STEFANESTII DE 

JOS , str.  - , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 086671 , C.I.F.**) 1731128472011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 991/
5/1, Tarla: 216, Suprafata Totala: 22.50
0; Suprafete: , arabil:22.500,00 mp

1

108,00 6,00 114,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3796
, Parcela: 1020/25, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

2

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3781
, Parcela: 1020/22, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

3

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3790
, Parcela: 1020/27, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 7.500; Suprafete: , 
arabil:7.500,00 mp

4

36,00 2,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3775
, Parcela: 1020/21, Tarla: 221, 
Suprafata Totala: 15.800; Suprafete: , 
arabil:15.800,00 mp

5

76,00 5,00 81,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 292,00 17,00 309,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 292,00 17,00 309,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADU VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  1798259
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

26 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1741215471016 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1485; Masa: 
1600; CP:; Seria: 567472; Nr.:TMBCA2
1Z982107163; Serie sasiu: TMBCA21Z
982107163

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADULESCU RAZVAN CATALIN,  RADULESCU IOANA VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  15144
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 093960 , C.I.F.**) 1761029424555 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.700; Suprafete: , arabil:6.700,
00 mp

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADUTA  ANDREEA - MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  2216945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  30 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 464483 , C.I.F.**) 2970412460057 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1229; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19KE8744; Nr.:
W0L0SDL6874137878; Serie sasiu: W
0L0SDL6874137878

1

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 112,00 13,00 125,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 13,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADUTA  FOTIN; RADUTA MARIEA 
Nr. de rol nominal unic:  10170
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 13 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2320411400940 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:54,50 mp (sup. utila:  38,93 mp), 
Suprafata Totala: 55; An ct.:2006

2

38,00 6,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 41,00 6,00 47,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 560; Suprafete: , vii:560,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 140; Suprafete: , arabil:140,00 
mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , liber:219,50 
mp, ocupat:60,50 mp

5

50,00 9,00 59,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57054-LOT II, Parcela: 565/1/70, Tarla: 

6
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139, Suprafata Totala: 2.024; 
Suprafete: , arabil:2.024,00 mp

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 74,00 11,00 85,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

319,00 48,00 367,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA/2721072 / 06.04
.2015

8 PA/2721072/

300,00 0,00 300,00

T O T A L  Alte Taxe : 619,00 48,00 667,00

T O T A L  (LEI  RON) : 734,00 65,00 799,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADUTA  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  10172
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 15 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580209400691 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:7,20 mp (sup. utila:  5,14 mp), 
Suprafata Totala: 7; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:71,70 mp (sup. utila:  51,21 mp), 
Suprafata Totala: 72; An ct.:2006

2

48,00 9,00 57,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 9,00 60,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 676; Suprafete: , arabil:676,00 
mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 385; Suprafete: , liber:306,10 
mp, ocupat:78,90 mp

4

71,00 12,00 83,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 77,00 12,00 89,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 448,00 68,00 516,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADUTA  STEFAN-defunct;LAZAR DUMITRA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12477
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1320125400450 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:66,00 mp (sup. utila:  
47,14 mp), Suprafata Totala: 66; An 
ct.:2006

1

0,00 2,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 2,00 2,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 17 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 843, Tarla: 18, Suprafata 
Totala: 200; Suprafete: , liber:126,50 
mp, ocupat:73,50 mp

2

0,00 1,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 1,00 1,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 17 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 85/7, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 3.318; Suprafete: , arabil:3.318,
00 mp

3

0,00 1,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 1,00 1,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

69,00 279,00 348,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

0,00 144,00 144,00

T O T A L  Alte Taxe : 69,00 423,00 492,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 427,00 496,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RADUTA SAFTA -DEFUNCTA 
Nr. de rol nominal unic:  12795
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.995; Suprafete: , 
arabil:4.995,00 mp

1

134,00 37,00 171,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 134,00 37,00 171,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 37,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RAILEANU  CRISTINEL 
Nr. de rol nominal unic:  14648
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 997; Suprafete: , arabil:997,21 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RAMETA  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13215
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. IULIU MANIU , nr. 27 , 

bl.  -- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770630471021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 0, bl. --, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:53,00 mp (sup. utila:  37
,86 mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:2
006

1

100,00 59,00 159,00

T O T A L  Cladiri : 100,00 59,00 159,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 195; Suprafete: , 
arabil:195,00 mp

2

29,00 17,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 0 Rang: 
V, Zona: A, Suprafata Totala: 323; 
Suprafete: , liber:270,00 mp, ocupat:53
,00 mp

3

195,00 132,00 327,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 224,00 149,00 373,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CZ ; CC: 125; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 4500/51885; Nr.:4500/5188
5; Serie sasiu: 4500/51885

4

95,00 73,00 168,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 027789; Nr.:027789; 
Serie sasiu: 027789

5

762,00 602,00 1.364,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 6
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Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

123,00 239,00 362,00

T O T A L   : 980,00 914,00 1.894,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 980,00 914,00 1.894,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

836,00 593,00 1.429,00

T O T A L  Alte Taxe : 836,00 593,00 1.429,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.140,00 1.715,00 3.855,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RATIU ADRIAN:RATIU MONICA-AMALIA 
Nr. de rol nominal unic:  14441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. FLUIERULUI , nr. 

34 , bl.  CORP B , sc.   , et.  1 , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: ATENTIE PV DE SECHESTRU NR 
13540777/15.02.2021 CU ADRESA 
2169/22.02.2021 TRANSMIS CATRE 
PRIMARIA PERIS, Parcela: 588, Tarla: 
12, Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
arabil:400,00 mp

1

50,00 23,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 23,00 73,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 23,00 73,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  REDES ALECSANDRU  ((NEAGOE ELENA)) 
Nr. de rol nominal unic:  13965
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2530704400670 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 618; Suprafete: , 
arabil:618,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.978; Suprafete: , 
arabil:2.978,00 mp

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RIMER  GAFINA 
Nr. de rol nominal unic:  10474
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

11 , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BC 802107 , C.I.F.**) 2330826400723 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 11, bl. -, sc
. -, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,4
3 mp), Suprafata Totala: 9; An anexa:2
006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 11, bl. -, sc
. -, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:26,41 mp (sup. utila:  18,86 
mp), Suprafata Totala: 26; An ct.:2006

2

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 11 Rang: IV
, Zona: B, Parcela: 1564, Tarla: 46, 
Suprafata Totala: 363; Suprafete: , 
arabil:363,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CAMIL PETRESCU, nr. 11 Rang: IV
, Zona: B, Parcela: 1563, Tarla: 46, 
Suprafata Totala: 437; Suprafete: , 
liber:401,59 mp, ocupat:35,41 mp

4

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 3,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00
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T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 175,00 10,00 185,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RISTEA  LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  1839213
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 27 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 554727 , C.I.F.**) 2850824410037 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT CC 
; CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
765291; Nr.:WVWZZZ3CZBE709146; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZBE709146

1

339,00 34,00 373,00

T O T A L   : 339,00 34,00 373,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 339,00 34,00 373,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PA 195250 / 08.09.20212 195250/PV

30,00 0,00 30,00

T O T A L  Alte Taxe : 30,00 0,00 30,00

T O T A L  (LEI  RON) : 369,00 34,00 403,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RISTEA ADRIAN-OLIVER;  RISTEA LOREDANA 
Nr. de rol nominal unic:  15631
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 27 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. OT 148310 , C.I.F.**) 1781016280790 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.334; Suprafete: , arabil:1.334,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RIZEA  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  11861
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 670 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2721224151788 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 404, 
Anexe lemn fara inst.:40,56 mp (sup. 
utila:  28,97 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:2006; Data iesire:31.12.2015
; Procent coproprietate: 50,00%

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:119,00 mp 
(sup. utila:  85,00 mp), Suprafata 
Totala: 119; An ct.:1999; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

410,00 152,00 562,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:108,00 mp 
(sup. utila:  77,14 mp), Suprafata 
Totala: 108; An ct.:1999; Procent 
coproprietate: 50,00%

3

373,00 139,00 512,00

T O T A L  Cladiri : 788,00 291,00 1.079,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 379,380,381, Tarla: 
10, Suprafata Totala: 363; Suprafete: , 
arabil:363,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 379,380,381, Tarla: 
10, Suprafata Totala: 576; Suprafete: , 
liber:448,00 mp, ocupat:128,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010; Procent coproprietate: 50,
00%

6

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 955,00 299,00 1.254,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RIZEA  STEFAN - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  1590878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 670 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680808470081 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:119,00 mp 
(sup. utila:  85,00 mp), Suprafata 
Totala: 119; An ct.:1999; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

41,00 4,00 45,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 670 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:108,00 mp 
(sup. utila:  77,14 mp), Suprafata 
Totala: 108; An ct.:1999; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

37,00 2,00 39,00

T O T A L  Cladiri : 78,00 6,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 78,00 6,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROGOJINARU  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  1968809
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  99 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1870611471343 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HONDA CIVIC ; CC: 1799; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 3040366; Nr.:S
HHFK27608U034162; Serie sasiu: 
SHHFK27608U034162

1

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 180,00 11,00 191,00

T O T A L  (LEI  RON) : 180,00 11,00 191,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ROGOJINARU ANICA; DUTA GHEORGHE; DOBRA RODICA;DUTA EUGEN;DUTA GEORGE (DUTA 
ANGHEL-def) 

Nr. de rol nominal unic:  14204
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 1100/38, Tarla: 26, Suprafata 
Totala: 3.420; Suprafete: , arabil:3.420,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/4/16, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 3.045; Suprafete: , arabil:3.045,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

2

15,00 1,00 16,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/5/25, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 2.035; Suprafete: , arabil:2.035,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

3

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 73/3, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

4

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 17/30, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 6.020; Suprafete: , arabil:6.020,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

5

29,00 2,00 31,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/38, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 1.580; Suprafete: , arabil:1.580,
00 mp; Procent coproprietate: 75,00%

6

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 86,00 5,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 94,00 6,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROGOJINARU ANICA;  ROGOJINARU ION ; ROGOJINARU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  99 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2320826400610 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:25,72 mp (sup. utila:  18
,37 mp), Suprafata Totala: 26; An ct.:2
006

1

22,00 3,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 99 Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:68,50 mp (sup. utila:  
48,93 mp), Suprafata Totala: 69; An 
ct.:2006

2

185,00 37,00 222,00

T O T A L  Cladiri : 207,00 40,00 247,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 304; Suprafete: , 
arabil:304,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 640; Suprafete: , liber:545,78 
mp, ocupat:94,22 mp

4

156,00 34,00 190,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 160,00 34,00 194,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

420,00 80,00 500,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 80,00 500,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 787,00 154,00 941,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROL INCHIS-IONITA MATEI;  IONESCU STELIANA;NITU STEFANA;DOBRE STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:65,00 mp (sup. utila:  46,43 mp), 
Suprafata Totala: 0; An ct.:2006; Data 
iesire:31.12.2010

1

0,00 49,00 49,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 49,00 49,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

2

0,00 58,00 58,00

T O T A L  Alte Taxe : 0,00 58,00 58,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 107,00 107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  11375
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1440205400368 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe beton 
fara inst.:8,00 mp (sup. utila:  5,71 mp), 
Suprafata Totala: 8; An anexa:2006

1

4,00 2,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:35,25 mp (sup. utila:  25,18 
mp), Suprafata Totala: 35; An anexa:2
006

2

6,00 7,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:74,70 mp (sup. utila:  53,36 mp), 
Suprafata Totala: 75; An ct.:2006

3

33,00 39,00 72,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:16,00 mp (sup. utila:  11,43 
mp), Suprafata Totala: 16; An anexa:2
006

4

2,00 2,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:36,00 mp (sup. utila:  25,71 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2006

5

16,00 13,00 29,00

T O T A L  Cladiri : 61,00 63,00 124,00
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RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 590; Suprafete: , vii:590,00 mp

6

4,00 23,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 610; Suprafete: , liber:440,05 
mp, ocupat:169,95 mp

7

58,00 162,00 220,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

8

0,00 21,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 62,00 206,00 268,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.950; Suprafete: , arabil:10.9
50,00 mp

9

103,00 258,00 361,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

10

0,00 5,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 103,00 263,00 366,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

11

0,00 73,00 73,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

12

111,00 226,00 337,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 299,00 410,00

T O T A L  (LEI  RON) : 337,00 831,00 1.168,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN  C. STEFAN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  13913
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.266; Suprafete: , arabil:2.266,
00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1840300
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 242 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1681204471014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ; CC: 1368; Masa: 1600
; CP:; Seria: 1266556; Nr.:ZFA1980000
4133121; Serie sasiu: ZFA1980000413
3121

1

112,00 13,00 125,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 1799
; Masa: 2000; CP:; Seria: 10237998; Nr
.:WDB2020181A423763; Serie sasiu: 
WDB2020181A423763

2

351,00 40,00 391,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 2967; Masa: 
3000; CP:; Seria: -; Nr.:WAUZZZ4F56N
036291; Serie sasiu: WAUZZZ4F56N0
36291

3

4.830,00 539,00 5.369,00

T O T A L   : 5.293,00 592,00 5.885,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 5.293,00 592,00 5.885,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.293,00 592,00 5.885,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN  NINA TEODORA, POPESCU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14055
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

277,00 558,00 835,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 277,00 558,00 835,00

T O T A L  (LEI  RON) : 277,00 558,00 835,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN ELENA - DEF  GHEMUT DIDINA 
Nr. de rol nominal unic:  1483654
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BZ/418333 , C.I.F.**) 2440508400086 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Parcela: 990/
16, Tarla: 216, Suprafata Totala: 4.000; 
Suprafete: , arabil:4.000,00 mp

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 21,00 2,00 23,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 2,00 23,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1963195
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 53 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 156765 , C.I.F.**) 2740831471027 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1368; Masa: 
1600; CP:; Nr.:WOLOAHL4845234316; 
Serie sasiu: WOLOAHL4845234316

1

168,00 26,00 194,00

T O T A L   : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 168,00 26,00 194,00

T O T A L  (LEI  RON) : 168,00 26,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMAN STEFANUT-CATALIN(1710918040081);  ROMAN EMILIANA(271120297309) 
Nr. de rol nominal unic:  356127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION NECULCE , nr. 

22 , bl.  corp A , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/788989 si rt/1309 , C.I.F.**) 1710918040081 , tel./fax 

, e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 35 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51222, Parcela: 
407,408, Tarla: 9, Suprafata Totala: 23; 
Suprafete: , liber:23,00 mp

1 Dec /26.05.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 35 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51222, Parcela: 
407,408, Tarla: 9, Suprafata Totala: 48; 
Suprafete: , arabil:48,00 mp

2 Dec /26.05.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 35 Rang: 
V, Zona: A, Nr.Cad: 51222, Parcela: 
407,408, Tarla: 9, Suprafata Totala: 
229; Suprafete: , vii:229,00 mp

3 Dec /26.05.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMOCEAN  ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  11777
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. DR. IACOB FELIX , 

nr.  97 , bl.  17A , sc.  B , et.   , ap.  48
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 700876 , C.I.F.**) 1480803400332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CRINULUI, nr. 3 Rang: IV, Zona: B
, Locuinta subsol/mansarda:13,92 mp (
sup. utila:  9,94 mp), Suprafata Totala: 
14; An anexa:2018

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROMUS  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  10652
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 840; Suprafete: , arabil:840,00 
mp

1

56,00 23,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 56,00 23,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 23,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSCA  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  11306
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 71 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 317514 , C.I.F.**) 2560601401077 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 71, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:46,07 mp (sup. utila:  32,91 
mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:22,40 mp, Suprafata 
Totala: 68; An ct.:2006

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSCA  NICOLETA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14488
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul NICULESTI , str. - , nr. 

92 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2750613151809 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
58461, Parcela: 999/6, Tarla: 217, 
Suprafata Totala: 40.200; Suprafete: , 
arabil:40.200,00 mp; Data iesire:24.04.
2020

1

92,00 14,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 996/
3, Tarla: 217, Suprafata Totala: 3.131; 
Suprafete: , arabil:3.131,00 mp

2

118,00 17,00 135,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 210,00 31,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 210,00 31,00 241,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSCA  SERGIU-FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  13934
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. LONDRA , nr. 36 , 

bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690808182791 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.100; Suprafete: , arabil:1.100,
00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.000; Suprafete: , arabil:6.000,
00 mp

2

30,00 2,00 32,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.035; Suprafete: , arabil:4.035,
00 mp

3

20,00 1,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.200; Suprafete: , arabil:2.200,
00 mp

4

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.400; Suprafete: , arabil:2.400,
00 mp

5

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Totala: 4.800; Suprafete: , arabil:4.800,
00 mp

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 97,00 6,00 103,00

T O T A L  (LEI  RON) : 100,00 6,00 106,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSCA  VIRGIL 
Nr. de rol nominal unic:  13256
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  -- , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSIU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12532
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 24 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1350329400330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:61,25 mp (sup. 
utila:  43,75 mp), Suprafata Totala: 61; 
An anexa:2006

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:70,00 mp (sup. utila:  50
,00 mp), Suprafata Totala: 70; An ct.:2
006

2

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 21,00 1,00 22,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 528; Suprafete: , 
arabil:528,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 432; Suprafete: , liber:300,75 
mp, ocupat:131,25 mp

4

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 3,00 32,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 161,00 9,00 170,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSIU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  2283559
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 24 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1810609471340 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:30.10.2017

1

225,00 512,00 737,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310 L ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0364943; Nr.:U
U1R11711X2895205; Serie sasiu: UU1
R11711X2895205

2

667,00 531,00 1.198,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310TLX ; CC: 1289; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1165675; Nr.:U
U1R11700L2350208; Serie sasiu: UU1
R11700L2350208

3

310,00 110,00 420,00

T O T A L   : 1.202,00 1.153,00 2.355,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.202,00 1.153,00 2.355,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.202,00 1.153,00 2.355,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSIU MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  2629303
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 24 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/497460 , C.I.F.**) 2840716471348 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1895; Masa: 
2000; CP:; Seria: 02449236; Nr.:WBAA
L11000JN36776; Serie sasiu: WBAAL1
1000JN36776

1

392,00 145,00 537,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRACTOR AGRICOL EBRO 
CC: 3613; Masa: ; CP:; Nr.:0178211; 
Serie sasiu: 0178211

2

180,00 55,00 235,00

T O T A L   : 572,00 200,00 772,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 572,00 200,00 772,00

T O T A L  (LEI  RON) : 572,00 200,00 772,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSU IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  11830
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 704 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 033966 , C.I.F.**) 2510806400833 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 204 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 168/1:165/1, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 1.276; Suprafete: , 
arabil:1.276,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 204 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 168/1:165/1, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
liber:102,00 mp

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROSU IONEL SORIN 
Nr. de rol nominal unic:  2250874
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 332 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1721005411515 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 332 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:92,00 mp (s
up. utila:  65,71 mp), Suprafata Totala: 
92; An ct.:2012

1

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 332 Rang: IV, 
Zona: B, Locuinta subsol/mansarda:71
,00 mp (sup. utila:  50,71 mp), 
Suprafata Totala: 71; An anexa:2012

2

95,00 9,00 104,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 332 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:22,00 
mp (sup. utila:  15,71 mp), Suprafata 
Totala: 22; An anexa:2012

3

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 130,00 11,00 141,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 332 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50475, Parcela: 2403,
2404,2363, Tarla: 59, Suprafata Totala: 
457; Suprafete: , liber:343,00 mp, 
ocupat:114,00 mp

4

30,00 3,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 332 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50479:Cota indiviza 
de 18,06% din suprafata totala de 774 

5
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mp cu destinatia drum acces, Parcela: 
2403,2404,2363, Tarla: 58, Suprafata 
Totala: 140; Suprafete: , arabil:139,86 
mp

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 31,00 3,00 34,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 301 ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 0213995; Nr.:V
F3DD9HP0FJ654923; Serie sasiu: VF3
DD9HP0FJ654923

6

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4177 / 
14.05.2012

7

111,00 8,00 119,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 8,00 119,00

T O T A L  (LEI  RON) : 336,00 26,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ROSU MARIA CNP 2360805400775:EL-LOUBANI CNP 2590327400500:ROSU VIORICA CNP 
2601120400460

Nr. de rol nominal unic:  3330504
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 10 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/217868 , C.I.F.**) 2360805400775 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 635/
33, Tarla: 153, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROTARU  IONELIA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11988
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul MEHEDINŢI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna DROBETA-TURNU SEVERIN , satul/sectorul DROBETA

-TURNU SEVERIN , str.  GHEORGHE SINCAI , nr.  60 , bl.  V2 , sc.  5 , et.   , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. MH/379275 , C.I.F.**) 2680619251998 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 650 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57556, Cl. lemn inst.:4
1,00 mp (sup. utila:  29,29 mp), 
Suprafata Totala: 41; An ct.:1960

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 650 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57556, Anexe lemn 
inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 mp), 
Suprafata Totala: 24; An anexa:1960

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 650 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: Autorizatia de 
construire nr 115/23,07,2019, Cl. beton 
inst.:35,95 mp (sup. utila:  25,68 mp), 
Suprafata Totala: 36; An ct.:2020

3

41,00 2,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 53,00 3,00 56,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 650 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57556, Parcela: 457;4
58;459;460, Tarla: 11, Suprafata Totala: 
692; Suprafete: , liber:591,05 mp, 
ocupat:100,95 mp

4

32,00 3,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 650 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57556, Parcela: 457;4

5
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58;459;460, Tarla: 11, Suprafata Totala: 
1.287; Suprafete: , arabil:1.287,00 mp

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 199,00 11,00 210,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROTARU CONSTANTIN : ROTARU ELENA CNP 2670808470034  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10813
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560508400562 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2685
, Parcela: 932/62, Tarla: 196, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

61,00 21,00 82,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 61,00 21,00 82,00

T O T A L  (LEI  RON) : 61,00 21,00 82,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROTARU CONSTANTIN CNP 1560508400562:  ROTARU ELENA CNP 2670808470034
Nr. de rol nominal unic:  10192
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 99 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1560508400562 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:11,30 
mp (sup. utila:  8,07 mp), Suprafata 
Totala: 11; An anexa:2010

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:13,60 
mp (sup. utila:  9,71 mp), Suprafata 
Totala: 14; An anexa:2010

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:16,55 
mp (sup. utila:  11,82 mp), Suprafata 
Totala: 17; An anexa:2010

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1564, Cl. lemn fara 
inst.:58,06 mp (sup. utila:  41,47 mp), 
Suprafata Totala: 58; An ct.:1990

4

37,00 8,00 45,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 9,00 60,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1564, Parcela: 3832,3
833,3834,3835, Tarla: 90, Suprafata 
Totala: 279; Suprafete: , vii:279,31 mp

5
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3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1564, Parcela: 3832,3
833,3834,3835, Tarla: 90, Suprafata 
Totala: 614; Suprafete: , livezi:613,61 
mp

6

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1564, Parcela: 3832,3
833,3834,3835, Tarla: 90, Suprafata 
Totala: 183; Suprafete: , arabil:182,98 
mp

7

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 99 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1564, Parcela: 3832,3
833,3834,3835, Tarla: 90, Suprafata 
Totala: 686; Suprafete: , liber:586,03 
mp, ocupat:99,51 mp

8

127,00 29,00 156,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 142,00 30,00 172,00

RO50TREZ4212
1350201XXXXX

Amenda (RO19TREZ) PIFX/0085110 / 
09.08.2016

9 PIFX/0085110/PV

125,00 0,00 125,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

320,00 62,00 382,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PA / 1299731 / 29.0
3.2017

11 PA / 1299731/PV

200,00 0,00 200,00

Amenzi buget local PA/ 0570279 / 06.0
6.2012

12 PA/ 0570279/PV

500,00 0,00 500,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.145,00 62,00 1.207,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.338,00 101,00 1.439,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROTARU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  2674104
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. GENERAL 

EREMIA GRIGORESCU , nr.  14 , bl.  94 , sc.  A , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX/442997 , C.I.F.**) 2810905297277 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 7 Rang: V, 
Zona: B, Nr.Cad: 57148, Suprafata 
Totala: 553; Suprafete: , liber:553,00 
mp

1

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 26,00 2,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 26,00 2,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ROTARU MARIA-GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14611
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23 AUGUST , nr. 

14 , bl.  P100 , sc.  1 , et.  2 , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/271896 , C.I.F.**) 2760801470017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7-COTA INDIVIZA DE 2799/10
000 DIN TOTALUL DE TEREN 
INTRAVILAN CU DESTINATIA DRUM DE 
ACCES DE 2608 MP, Suprafata Totala: 
73; Suprafete: , arabil:73,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. CONSTANTIN 
BRANCOVEANU, nr. 7 Rang: V, Zona: 
A, Nr.Cad: 1658/6:Incheirea de 
intabulare nr 260710/03,10,2018, 
Suprafata Totala: 934; Suprafete: , 
arabil:934,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RUSU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  11402
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 42 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1370510400609 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,14 mp
), Suprafata Totala: 10; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:60,00 mp (sup. utila:  42,86 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

2

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 44; Suprafete: , vii:44,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.307; Suprafete: , arabil:1.307,
00 mp

4

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 149; Suprafete: , liber:79,00 mp, 
ocupat:70,00 mp

5

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

6

111,00 5,00 116,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY 050292 / 06.0
4.2020

7 050292/PV

2.100,00 0,00 2.100,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.211,00 5,00 2.216,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.237,00 7,00 2.244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RUSU DANIEL CNP 1790811453024:RUSU NICOLETA CNP 2771010451527
Nr. de rol nominal unic:  4090224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. SABINELOR , nr. 

17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  2A  
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RD/808736 , C.I.F.**) 1790811453024 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55725:Incheiere de intabulare nr 
193671 din 06,12,2013, Parcela: 565/1
09, Tarla: 139, Suprafata Totala: 1.140; 
Suprafete: , arabil:1.140,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  RUXANDRESCU MIHAELA-CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  15771
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 56 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 157260 , C.I.F.**) 2790305072634 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 123; 
Suprafete: , liber:122,50 mp

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 760; Suprafete: , arabil:760,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie JO 1829402 / 23.0
8.2019

3 1829402/PV

300,00 0,00 300,00

T O T A L  Alte Taxe : 300,00 0,00 300,00

T O T A L  (LEI  RON) : 310,00 1,00 311,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S C INNOVA SRL administrator HOROTAN OANA MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14889
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul MARAMUREŞ , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BAIA MARE , satul/sectorul BAIA MARE , str. 

TRAIAN VUIA , nr.  40 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2205860 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
COTA DE 2/3 din totalul de 257,78 mp :
1/9/3;1/9/4;1/9/5;1/9/6:CF 1914, 
Suprafata Totala: 172; Suprafete: , 
liber:171,85 mp

1

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1/9/3
;1/9/4;1/9/5;1/9/6:CF 1914, Suprafata 
Totala: 3.476; Suprafete: , liber:3.475,9
1 mp

2

163,00 10,00 173,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 171,00 10,00 181,00

T O T A L  (LEI  RON) : 171,00 10,00 181,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C A&A TEMIS TRANSLATIONS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15270
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18375054 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.600; Suprafete: , 
arabil:3.599,83 mp

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,00 2,00 19,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 2,00 19,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C FARMACIA DE LA TARA S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  4359585
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CERNICA , satul/sectorul CĂLDĂRARU , str. Prelungirea 

Garii Catelu , nr.  12 , bl.  biroul nr.2 , sc.   , et.  1 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33503947 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Afisaj in scop de reclama si publicitate 
(in cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj) 10064 / 02.09.2021
, Suprafata/Valoare: 2,40 mp/lei

1 Dec 10064R/06.09.2021;

21,00 1,00 22,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 21,00 1,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 1,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C SIRIUS LAND S.R.L 
Nr. de rol nominal unic:  14990
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PANTELIMON , satul/sectorul PANTELIMON , str. 

GRADINARILOR , nr.  45 , bl.  cam 4 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23621651 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 413; Suprafete: , arabil:413,20 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.341; Suprafete: , liber:1.340,7
5 mp

2

63,00 4,00 67,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C VELAORAS INVESTMENT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14989
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PANTELIMON , satul/sectorul PANTELIMON , str. 

GRADINARILOR , nr.  34 , bl.  CAM 1 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23718906 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/5, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,92 mp

1

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/6, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,92 mp

2

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/7, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,92 mp

3

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/8, Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,92 mp

4

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/9, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,91 mp

5

21,00 1,00 22,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/10, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,91 mp

6

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/11, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,91 mp

7

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/12, Suprafata Totala: 447; Suprafete: , 
liber:446,87 mp

8

21,00 1,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3980
/13, Parcela: 901/10+11, Tarla: 188, 
Suprafata Totala: 1.102; Suprafete: , 
liber:1.101,85 mp

9

52,00 3,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 220,00 11,00 231,00

T O T A L  (LEI  RON) : 220,00 11,00 231,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. BABU&GYGY CLEAN SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1677909
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 144 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25486721 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
12809; Masa: 18; CP:; Seria: C0091729
; Nr.:WDB9634031L862465; Serie 
sasiu: WDB9634031L862465

1

2,00 0,00 2,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
11946; Masa: 18; CP:; Seria: 00662842
; Nr.:wdb9340321l416519; Serie sasiu: 
wdb9340321l416519; Data iesire:15.0
9.2021

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L   : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. BUCURESTI S.A 
Nr. de rol nominal unic:  14764
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal 021537 , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. MIEILOR , 

nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  329780 , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, Val. inventar: 3.428,00 lei, Cota: 1,00
%, Data ultimei reevaluari: 31.12.2020

1 Dec /24.03.2021;

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 34,00 2,00 36,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 385, 
Suprafata Totala: 42.908; Suprafete: , 
liber:35.249,07 mp, ocupat:7.659,03 
mp

2 Dec /24.03.2021;

2.772,00 166,00 2.938,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2.772,00 166,00 2.938,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice FN / 
31.12.2011

3 Dec /24.03.2021;

2.640,00 158,00 2.798,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.640,00 158,00 2.798,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.446,00 326,00 5.772,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. DAURA EXCLUSIV S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1593050
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 170 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  2885684 , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1593051

1

503,00 986,00 1.489,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1661955

2

801,00 1.039,00 1.840,00

T O T A L  Concesiuni : 1.304,00 2.025,00 3.329,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.304,00 2.025,00 3.329,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. 
Nr. de rol nominal unic:  1592881
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 211 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17307027 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 211, Val. inventar
: 20.261,43 lei, Cota: 1,00%, Data 
ultimei reevaluari: 01.01.2017

1 Dec /08.12.2021;

203,00 12,00 215,00

T O T A L  Cladiri : 203,00 12,00 215,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
2884485

2 Dec /08.12.2021;

3.463,00 246,00 3.709,00

T O T A L  Concesiuni : 3.463,00 246,00 3.709,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.666,00 258,00 3.924,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. DUPIRINI SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TEI , nr. 1 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 3678424 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA SUPERB ; CC: 1900
Masa: 2000; CP:; Seria: AWX486702(0
85637); Nr.:TMBDU23UX69118626; 
Serie sasiu: TMBDU23UX69118626

1

1.574,00 444,00 2.018,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1598; Masa: 
12; CP:; Seria: UA02087; Nr.:UU1FSD1
3544651758; Serie sasiu: UU1FSD135
44651758; Data iesire:29.01.2019

2

419,00 141,00 560,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 12; 
CP:; Seria: 0020576; Nr.:0020576; 
Serie sasiu: 0020576

3

2.233,00 689,00 2.922,00

T O T A L   : 4.226,00 1.274,00 5.500,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 4.226,00 1.274,00 5.500,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.226,00 1.274,00 5.500,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. EURO GAS TRADING S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1593034
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

P2 , sc.   , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25078250 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1661887

1

1.172,96 675,00 1.847,96

T O T A L  Concesiuni : 1.172,96 675,00 1.847,96

T O T A L  (LEI  RON) : 1.172,96 675,00 1.847,96

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. EXPERT NFR CONSTRUCTS.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1593066
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 24535087 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1593067

1

6.037,00 4.223,00 10.260,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1662044

2

25.313,00 14.296,00 39.609,00

T O T A L  Concesiuni : 31.350,00 18.519,00 49.869,00

T O T A L  (LEI  RON) : 31.350,00 18.519,00 49.869,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. GENERAL OTO LIGHTING S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1592776
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18675663 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1592777

1

24.411,00 3.073,00 27.484,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
Fara Matricola

2

0,00 12.039,00 12.039,00

T O T A L  Concesiuni : 24.411,00 15.112,00 39.523,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24.411,00 15.112,00 39.523,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. HERMES PERIS S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1592766
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 26334357 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 155.100; Suprafete: , 
terenuri cu ape:155.100,00 mp

1

1.291,00 937,00 2.228,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.291,00 937,00 2.228,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri 
TEREN 15,51 HA BALTA PERIS T 156, P 
713 - 715 1592774

2

13.883,00 2.297,00 16.180,00

T O T A L  Concesiuni : 13.883,00 2.297,00 16.180,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15.174,00 3.234,00 18.408,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. KH TAX & ACCOUNTING SRL  ADMINISTRATOR  BOGHITOI IONELA-ADINA 
Nr. de rol nominal unic:  15670
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23571979 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.080; Suprafete: , 
arabil:1.080,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. LA CRETU SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15451
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 75 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17466219 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 8 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 25
; Suprafete: , liber:25,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: DO38769; Nr.:DO387
69; Serie sasiu: DO38769

2

128,00 15,00 143,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAZDA ; CC: 2191; Masa: 
2600; CP:; Seria: 30882114; Nr.:JMZKF
GW2600761736; Serie sasiu: 
JMZKFGW2600761736

3

2.574,00 495,00 3.069,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ VITO ; CC
: 2143; Masa: 12; CP:; Seria: 31071756
; Nr.:WDF639605C3738089; Serie 
sasiu: WDF639605C3738089

4

1.056,00 204,00 1.260,00

T O T A L   : 3.758,00 714,00 4.472,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.758,00 714,00 4.472,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
3050011

5

1.779,00 126,00 1.905,00

T O T A L  Concesiuni : 1.779,00 126,00 1.905,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.540,00 840,00 6.380,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. M&G TRANS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14747
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 31 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 3321633 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO ; CC: 1; Masa: 40; 
CP:; Seria: FARA; Nr.:FARA; Serie 
sasiu: FARA

1

7,00 0,00 7,00

T O T A L   : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. TRANCA CONSTRUCT S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1778423
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 32828568 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT TIPO ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 7615573; Nr.:ZFA356
00006C37674; Serie sasiu: ZFA35600
006C37674

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT DUCATO ; CC: 2287; 
Masa: 12; CP:; Seria: 3003824; Nr.:ZFA
25000002E99364; Serie sasiu: ZFA250
00002E99364

2

396,00 24,00 420,00

T O T A L   : 460,00 28,00 488,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 460,00 28,00 488,00

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1778428

3

3.286,00 147,00 3.433,00

T O T A L  Concesiuni : 3.286,00 147,00 3.433,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.746,00 175,00 3.921,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. TRAVEL ALN TOURS S.R.L.  CHIREA 
Nr. de rol nominal unic:  15626
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077150 , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TARLA , nr. 110

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15570891 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1242; Masa: 
1600; CP:; Seria: CB35105; Nr.:WF0JX
XGAJJCB35105; Serie sasiu: WF0JXX
GAJJCB35105

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S.C. VIO-DAIANA SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1602856
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 225 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 24994047 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 169, Val. 
inventar: 19.266,00 lei, Cota: 5,00%, 
Data ultimei reevaluari: 31.07.2014

1

2.888,00 557,00 3.445,00

T O T A L  Cladiri : 2.888,00 557,00 3.445,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.888,00 557,00 3.445,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SACA  CLAUDIU-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1802113
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 47 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 411897 , C.I.F.**) 1850727471334 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MITSUBISHI ASX ; CC: 1560
Masa: 1600; CP:; Seria: CB4376; Nr.:J
MBXNGA1WFZC08735; Serie sasiu: 
JMBXNGA1WFZC08735

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SALITRA CONSTANTIN ;   GUELMI MINOLA 
Nr. de rol nominal unic:  12520
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 13 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32
,14 mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2
006

1

81,00 40,00 121,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

48,00 133,00 181,00

T O T A L  Cladiri : 129,00 173,00 302,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:482,00 
mp, ocupat:18,00 mp

3

524,00 824,00 1.348,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , arabil:500,00 
mp

4

43,00 22,00 65,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 567,00 846,00 1.413,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

402,00 767,00 1.169,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

6

689,00 244,00 933,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.091,00 1.011,00 2.102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.787,00 2.030,00 3.817,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAMOILA  MARIELA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  11879
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 562 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2481028400656 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:72,08 mp (sup. utila:  51,49 
mp), Suprafata Totala: 72; An ct.:2006

1

90,00 5,00 95,00

T O T A L  Cladiri : 90,00 5,00 95,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50322, Parcela: 1055,1056, Tarla: CV2
9, Suprafata Totala: 28; Suprafete: , 
liber:28,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 10,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDOLACHE    ILEANA 
Nr. de rol nominal unic:  15765
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 564623 , C.I.F.**) 2550312400816 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.156; Suprafete: , arabil:7.156,
00 mp

1

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 34,00 2,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 34,00 2,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU   CONSTANTIN-DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10213
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 6 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 517248 / 13.09.20211 517248/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU   STAN 
Nr. de rol nominal unic:  12689
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  76 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1460812400275 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

1

834,00 511,00 1.345,00

T O T A L  Alte Taxe : 834,00 511,00 1.345,00

T O T A L  (LEI  RON) : 834,00 511,00 1.345,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  11278
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:47,00 mp (sup. utila:  33,57 mp), 
Suprafata Totala: 47; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  ELENA-GRATIELA;SANDU GHEORGHE, CNP 1650905400225
Nr. de rol nominal unic:  10059
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAI EMINESCU , nr. 

15 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670507471016 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

1

101,00 24,00 125,00

T O T A L  Alte Taxe : 101,00 24,00 125,00

T O T A L  (LEI  RON) : 101,00 24,00 125,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  10399
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  81 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1390929400351 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0364081 / 30.06.20211 0364081/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  12922
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:10,00 mp (sup. utila:  7,
14 mp), Suprafata Totala: 10; An ct.:20
06

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Cladiri : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  LACRAMIOARA - ANISOARA 
Nr. de rol nominal unic:  1598630
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2810401374512 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. TEODOR MAZILU, nr. 1 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 56949, 
Parcela: 1594, Tarla: 36, Suprafata 
Totala: 801; Suprafete: , arabil:801,00 
mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 91207172; Nr.:WBAP
N31030A226492; Serie sasiu: WBAPN
31030A226492

2

390,00 44,00 434,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X5 ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 52929310; Nr.:wbaks
610100n60028; Serie sasiu: wbaks61
0100n60028

3

4.830,00 539,00 5.369,00

T O T A L   : 5.220,00 583,00 5.803,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 5.220,00 583,00 5.803,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.224,00 583,00 5.807,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  MARIA-ADINA 
Nr. de rol nominal unic:  14350
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 2 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2480905400907 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

134,00 37,00 171,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 134,00 37,00 171,00

T O T A L  (LEI  RON) : 134,00 37,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  MARIN - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  12657
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  81 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF.IONITA ION, nr. 81 Rang: V, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:21,00 
mp (sup. utila:  15,00 mp), Suprafata 
Totala: 21; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 81 
Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:36
,55 mp (sup. utila:  26,11 mp), 
Suprafata Totala: 37; An ct.:2006

2

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 81 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 385,386, 
Tarla: 12, Suprafata Totala: 846; 
Suprafete: , arabil:846,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 81 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 387, Tarla: 
12, Suprafata Totala: 402; Suprafete: , 
liber:344,45 mp, ocupat:57,55 mp

4

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 2,00 23,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 53, Tarla: 3, Suprafata Totala: 
6.152; Suprafete: , arabil:6.152,00 mp

5
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159,00 327,00 486,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 159,00 327,00 486,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

6

111,00 68,00 179,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 68,00 179,00

T O T A L  (LEI  RON) : 301,00 398,00 699,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  NICOLAE;SANDU ANCA CLAUDIA 
Nr. de rol nominal unic:  13190
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMIL PETRESCU , nr. 

4 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,33 
mp

1

50,00 22,00 72,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 22,00 72,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 22,00 72,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  14249
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 20.400; Suprafete: , 
arabil:20.400,00 mp

1

1.047,00 669,00 1.716,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

174,00 328,00 502,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.221,00 997,00 2.218,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.221,00 997,00 2.218,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU  RADA 
Nr. de rol nominal unic:  11578
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ANTON PANN , nr. 7 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2290911400341 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:28,00 mp (sup. utila:  20,00 
mp), Suprafata Totala: 28; An anexa:2
006

1

18,00 12,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:48,25 mp (sup. utila:  34,46 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

2

88,00 55,00 143,00

T O T A L  Cladiri : 106,00 67,00 173,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 437; Suprafete: , livezi:437,00 
mp

3

18,00 12,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.178; Suprafete: , vii:1.178,00 
mp

4

66,00 42,00 108,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 243; Suprafete: , arabil:243,00 
mp

5

9,00 6,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 551; Suprafete: , liber:474,75 
mp, ocupat:76,25 mp

235,00 158,00 393,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 328,00 218,00 546,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

745,00 401,00 1.146,00

T O T A L  Alte Taxe : 745,00 401,00 1.146,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.179,00 686,00 1.865,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU ALEXANDRU:TARICEANU CATRINA,DRAGHICI IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  3660171
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. CARA ANGHEL , 

nr.  12 , bl.  C8 , sc.  1 , et.  4 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/RZ/003759 , C.I.F.**) 1620208400354 , tel./fax , e-mai

l ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1095/3, Tarla: 233, Suprafata Totala: 4.
127; Suprafete: , arabil:4.127,00 mp

1

20,00 2,00 22,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU ELISABETA 
Nr. de rol nominal unic:  13954
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. -- , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:25.08.2011

1

138,00 261,00 399,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 138,00 261,00 399,00

T O T A L  (LEI  RON) : 138,00 261,00 399,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU GHEORGHE; DUMITRU DUMITRA;  DOBRE PARASCHIVA; SANDU D. ION 
Nr. de rol nominal unic:  10790
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 19.797; Suprafete: , arabil:19.7
97,00 mp

1

289,00 46,00 335,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 289,00 46,00 335,00

T O T A L  (LEI  RON) : 289,00 46,00 335,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU I.  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  12145
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU LILIANA:HORIA VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15118
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 185804 , C.I.F.**) 2490817400195 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 557/
67, Tarla: 135, Suprafata Totala: 892; 
Suprafete: , arabil:892,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
37, Tarla: 138, Suprafata Totala: 2.066; 
Suprafete: , arabil:2.065,50 mp

2

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1661651
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  110 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/063105 , C.I.F.**) 1760323471023 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 973; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19R91174; Nr.:
WOLOXCF0814303586; Serie sasiu: 
WOLOXCF0814303586

1

40,00 2,00 42,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 2299
; Masa: 12; CP:; Seria: 00466126; Nr.:
WDB9023221P537833; Serie sasiu: 
WDB9023221P537833

2

396,00 24,00 420,00

T O T A L   : 436,00 26,00 462,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 436,00 26,00 462,00

T O T A L  (LEI  RON) : 436,00 26,00 462,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU N.  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12150
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.140; Suprafete: , arabil:3.140,
00 mp

1

110,00 64,00 174,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

4,00 12,00 16,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 114,00 76,00 190,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 980; Suprafete: , arabil:980,00 
mp

3

40,00 23,00 63,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

0,00 7,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 40,00 30,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 106,00 260,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  4359205
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  110 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 484914 , C.I.F.**) 2731230151852 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS; CC: 1560; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 4S47639; Nr.:WF
0WXXGCDW4S47639; Serie sasiu: WF
0WXXGCDW4S47639

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU PETRE -DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:44,00 mp (sup. utila:  31,43 
mp), Suprafata Totala: 44; An anexa:2
006

1

16,00 3,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:15,00 mp (sup. utila:  10,71 mp), 
Suprafata Totala: 15; An ct.:2006

2

13,00 3,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:78,00 mp (sup. utila:  55,71 mp), 
Suprafata Totala: 78; An ct.:2006

3

212,00 55,00 267,00

T O T A L  Cladiri : 241,00 61,00 302,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 724; Suprafete: , arabil:724,00 
mp

4

8,00 2,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 673; Suprafete: , liber:536,00 
mp, ocupat:137,00 mp

5

165,00 49,00 214,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 173,00 51,00 224,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50

6
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; Masa: 1600; CP:; Seria: 7812808; Nr.:
7812808; Serie sasiu: 7812808

32,00 8,00 40,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0068276; Nr.:006827
6; Serie sasiu: 0068276

7

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 144,00 21,00 165,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 144,00 21,00 165,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

8

634,00 164,00 798,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie CP/4544214 / 19.0
7.2014

9 CP/4544214/

270,00 0,00 270,00

T O T A L  Alte Taxe : 904,00 164,00 1.068,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.462,00 297,00 1.759,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SANDU VOICA;  ALBU STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  14270
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.161; Suprafete: , 
arabil:2.161,00 mp

1

85,00 48,00 133,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

3,00 6,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 88,00 54,00 142,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

28,00 49,00 77,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 28,00 49,00 77,00

T O T A L  (LEI  RON) : 116,00 103,00 219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SARBU  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  14995
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 052836322 , C.I.F.**) 1540102401331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SARIS  ELENA; SARIS NICU-1450627400156
Nr. de rol nominal unic:  13946
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CADEREA 

BASTILIEI , nr.  23 , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2510715400058 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , arabil:1.600,
00 mp

1

8,00 0,00 8,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 0,00 8,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1577; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 480776; Nr.:48
0776; Serie sasiu: 480776

2

2.059,00 265,00 2.324,00

T O T A L   : 2.059,00 265,00 2.324,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.059,00 265,00 2.324,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.067,00 265,00 2.332,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVESCU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  1491230
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 29 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790730471011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1299; Masa: 
1600; CP:; Seria: WM55914; Nr.:WFOB
XXWPRBWM55914; Serie sasiu: 
WFOBXXWPRBWM55914; Data iesire:
01.07.2017

1

2,00 0,00 2,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 02NF9500; Nr.:
W0L0TGF4825057653; Serie sasiu: W
0L0TGF4825057653

2 Dec /07.06.2021;

258,00 50,00 308,00

T O T A L   : 260,00 50,00 310,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 260,00 50,00 310,00

T O T A L  (LEI  RON) : 260,00 50,00 310,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVIN EMANOIL :SAVIN RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  3052673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUSTENI , satul/sectorul BUSTENI , str. - , nr. 4 , bl. 

36 , sc.   , et.  3 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580906290759 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/1, Parcela: 192/58/1:57/1:57, 
Tarla: 27, Suprafata Totala: 1.930; 
Suprafete: , arabil:1.930,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1658/7:Cota indiviza de 5,76%din 
suprafata totala de teren intravilan de 
2608 mp, Suprafata Totala: 150; 
Suprafete: , arabil:150,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVOIU   GHEORGHE-defunct; - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  10530
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  131 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
131, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:16,00 
mp (sup. utila:  11,43 mp), Suprafata 
Totala: 16; An anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
131, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:81,50 mp (s
up. utila:  58,21 mp), Suprafata Totala: 
82; An ct.:2006

2

56,00 12,00 68,00

T O T A L  Cladiri : 59,00 12,00 71,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.899; Suprafete: , arabil:1.899,
00 mp

3

15,00 3,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
0 Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
321; Suprafete: , liber:223,50 mp, 
ocupat:97,50 mp

4

60,00 13,00 73,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 75,00 16,00 91,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

610,00 187,00 797,00
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RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFY 093199 / 02.09.20216 093199/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 810,00 187,00 997,00

T O T A L  (LEI  RON) : 944,00 215,00 1.159,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVOIU VALERICA 
Nr. de rol nominal unic:  1599275
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  131 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 524502 , C.I.F.**) 2510623400740 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 318 ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WB
AEU71040FM61617; Serie sasiu: 
WBAEU71040FM61617

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 320D ; CC: 1995; 
Masa: 2000; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:WBAAS71070FY24979; Serie 
sasiu: WBAAS71070FY24979

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  13856
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 7.977; Suprafete: , 
arabil:7.977,00 mp

1

298,00 182,00 480,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

39,00 78,00 117,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 337,00 260,00 597,00

T O T A L  (LEI  RON) : 337,00 260,00 597,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  CONSTANTIN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  14255
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 0000000000000 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

1

0,00 39,00 39,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 81/3, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 5.350; Suprafete: , arabil:5.350,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

2

50,00 14,00 64,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: COTA DE 1/2 DIN TOTALUL DE 5350 
MP, Parcela: 81/3, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 2.675; Suprafete: , arabil:2.675,
00 mp; Data iesire:24.05.2017

3

89,00 97,00 186,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: COTA DE 1/2 DIN TOTALUL DE 8450 
MP CE APRTIN DEF SAVU ION SCUTIT
Parcela: 94/3/9, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 8.450; Suprafete: , arabil:8.450,
00 mp; Procent coproprietate: 50,00%

4

78,00 22,00 100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: COTA DE 1/2 DIN TOTALUL DE 8450 
MP, Parcela: 94/3/9, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 4.225; Suprafete: , arabil:4.225,

5
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00 mp; Data iesire:24.05.2017
140,00 151,00 291,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 357,00 323,00 680,00

T O T A L  (LEI  RON) : 357,00 323,00 680,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12563
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14193
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 225; Suprafete: , 
arabil:225,05 mp

1

35,00 18,00 53,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

0,00 2,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 20,00 55,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 11.376; Suprafete: , 
arabil:11.376,00 mp

3

624,00 402,00 1.026,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

103,00 196,00 299,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 727,00 598,00 1.325,00

T O T A L  (LEI  RON) : 762,00 618,00 1.380,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14384
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.800; Suprafete: , 
arabil:3.800,00 mp

1

208,00 142,00 350,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

34,00 67,00 101,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 242,00 209,00 451,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

47,00 78,00 125,00

T O T A L  Alte Taxe : 47,00 78,00 125,00

T O T A L  (LEI  RON) : 289,00 287,00 576,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  GHEORGHE;SAVU ION 
Nr. de rol nominal unic:  13122
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:30,60 mp (sup. 
utila:  21,86 mp), Suprafata Totala: 31; 
An anexa:2006

1

25,00 15,00 40,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:36,51 mp (sup. utila:  26
,08 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:2
006

2

79,00 47,00 126,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

14,00 29,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 118,00 91,00 209,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 386; Suprafete: , 
arabil:386,00 mp

4

53,00 27,00 80,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 414; Suprafete: , liber:346,89 
mp, ocupat:67,11 mp

5

334,00 218,00 552,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 

6
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0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012
58,00 119,00 177,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 445,00 364,00 809,00

T O T A L  (LEI  RON) : 563,00 455,00 1.018,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13778
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 24,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 24,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  RODICA 
Nr. de rol nominal unic:  1803124
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 21 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2600526514355 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: F039198; Nr.:VF1LB
VU0540450316; Serie sasiu: VF1LBV
U0540450316

1 Dec /27.07.2021;

194,00 60,00 254,00

T O T A L   : 194,00 60,00 254,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 194,00 60,00 254,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 524271 / 25.09.20212 524271/PV

580,00 0,00 580,00

Amenzi buget local R18/0290635 / 12.0
6.2018

3 R18/0290635/

380,00 0,00 380,00

T O T A L  Alte Taxe : 960,00 0,00 960,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.154,00 60,00 1.214,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU  VASILE-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  14073
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 94/1/19, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 1.578; Suprafete: , arabil:1.578,
00 mp

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU ELENA MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1610140
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. GEORGE BACOVIA , 

nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2390915400576 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1; CP:; Nr.:DM
A1105; Serie sasiu: DMA1105

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SAVU ELENA;;  SAVU IOANA CTR DE MANDAT MORARU AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  15559
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360502400717 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC   TECNNOSERVICE   BUCURESTI  SA 
Nr. de rol nominal unic:  15554
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 8237968 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.980; Suprafete: , 
liber:4.980,00 mp

1 Dec 17258/31.03.2021;

32,00 1,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 1,00 33,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 1,00 33,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC  ARIS  OPTIM  CONSTRUCT  SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15610
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17972569 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2588
, Parcela: 947/1, Tarla: 202, Suprafata 
Totala: 8.373; Suprafete: , arabil:8.373,
00 mp

1

40,00 2,00 42,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1604
, Parcela: 906/26, Tarla: 190, Suprafata 
Totala: 5.543; Suprafete: , arabil:5.542,
70 mp

2

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 67,00 4,00 71,00

T O T A L  (LEI  RON) : 67,00 4,00 71,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC  IMSA  SA  - Insolvenţă 
Nr. de rol nominal unic:  14765
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. VICTORIEI , nr. 

168 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1568956 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

15.02.2018

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, Val. inventar: 12.614
,00 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2014

1 Dec 17617/23.09.2021;

2.739,00 22,00 2.761,00

T O T A L  Cladiri : 2.739,00 22,00 2.761,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.057; Suprafete: , liber:1.057,1
5 mp

2 Dec 17617/23.09.2021;

334,00 12,00 346,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 334,00 12,00 346,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.073,00 34,00 3.107,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC  LAZAR PROD COM  SRL  administrator PARVU DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  15586
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 520 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 24321415 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri 
CESIUNE CATRE SC LAPLANTE 
MARKET SRL 1793158

1

5.067,00 303,00 5.370,00

T O T A L  Concesiuni : 5.067,00 303,00 5.370,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.067,00 303,00 5.370,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC  VLADEXIM  SRL administrator VLAD GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  15614
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 22590476 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiune euro data platii1

641,00 61,00 702,00

T O T A L  Concesiuni : 641,00 61,00 702,00

T O T A L  (LEI  RON) : 641,00 61,00 702,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ACRO SR -prin   lichidator judiciar BFJ CONSULTING SPRL 
Nr. de rol nominal unic:  14829
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. STRABUNA , nr. 

63 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2636412 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 804/
38, Tarla: 167, Suprafata Totala: 960; 
Suprafete: , arabil:960,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ALECOM PROD SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15291
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 14558300 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ADRESA ANAF 2518/13,03,
2020 BLOCARE VOLKSWAGEN ; CC: 
1471; Masa: 1600; CP:; Seria: 380474/
536039; Nr.:WV2ZZZ25ZLH081978; 
Serie sasiu: WV2ZZZ25ZLH081978

1 Dec 17703/24.11.2021;

96,00 14,00 110,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 26946673; Nr.:26946
673; Serie sasiu: 26946673

2 Dec 17703/24.11.2021;

4.414,00 627,00 5.041,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ADRESA ANAF 2518/13,03,
2020 BLOCARE MERCEDES ; CC: 2148
; Masa: 2600; CP:; Seria: 50921014; Nr
.:WDB9026711R672075; Serie sasiu: 
WDB9026711R672075

3 Dec 17703/24.11.2021;

1.749,00 254,00 2.003,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ADRESA ANAF 2518/13,03,
2020 BLOCARE FORD ; CC: 2496; 
Masa: 2600; CP:; Seria: NL51608; Nr.:
WF0HXXGBVHNL51608; Serie sasiu: 
WF0HXXGBVHNL51608

4 Dec 17703/24.11.2021;

2.067,00 301,00 2.368,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW X6 ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 31878844; Nr.:WBAF
H010X0L862056; Serie sasiu: WBAFH
010X0L862056; Data iesire:16.12.2017

5

0,00 163,00 163,00

T O T A L   : 8.326,00 1.359,00 9.685,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8.326,00 1.359,00 9.685,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PMP NR00012 / 
DOSAR 850/94/2018 / 20.12.2017

6 PMP NR00012 / DOSAR 850/94/20
18/

4.000,00 0,00 4.000,00

T O T A L  Alte Taxe : 4.000,00 0,00 4.000,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12.326,00 1.359,00 13.685,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ANF PISCICOLA LAND SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2660777
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. IZBICENI , nr. 163

, bl.   , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 28067698 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 120.000; Suprafete: , piscicole:
120.000,00 mp

1 Dec 17674/18.11.2021;

3.756,00 2.566,00 6.322,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
50697, Suprafata Totala: 735; 
Suprafete: , arabil:735,00 mp

2 Dec 17674/18.11.2021;

39,00 28,00 67,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
50696, Suprafata Totala: 409; 
Suprafete: , arabil:409,00 mp

3 Dec 17674/18.11.2021;

22,00 16,00 38,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3.817,00 2.610,00 6.427,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.817,00 2.610,00 6.427,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC BENJAMIN FINANCE SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14840
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. AUSTRULUI , nr. 

12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17394031 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.200; Suprafete: , arabil:5.200,
00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC BET ACTIVE CONCEPT 
Nr. de rol nominal unic:  2501396
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE G.CARA

MFIL , nr.  85 , bl.   , sc.   , et.  5 , ap.  3
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 34223171 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 5418 / 31.12.2016, 
Suprafata/Valoare: 0,60 mp/lei

1

36,00 2,00 38,00

Taxa Firma 5418 / 31.12.2016, 
Suprafata/Valoare: 1,20 mp/lei

2

72,00 4,00 76,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 108,00 6,00 114,00

T O T A L  (LEI  RON) : 108,00 6,00 114,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC BETY-MAR SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1859948
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33884841 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI ; CC: 2967; Masa: 
3000; CP:; Seria: 011957; Nr.:WAUZZZ
4G1FN072326; Serie sasiu: WAUZZZ4
G1FN072326

1

9.255,00 2.491,00 11.746,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAF ; CC: 12902; Masa: 18; 
CP:; Seria: M88711; Nr.:XLRTE85MC0E
831942; Serie sasiu: XLRTE85MC0E83
1942

2

1.095,00 484,00 1.579,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SCHIMTZ-GOTHA ; CC: 0; 
Masa: 39000; CP:; Nr.:WSK000000012
45454; Serie sasiu: WSK00000001245
454

3

212,00 63,00 275,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: POP INDUSTRY ; CC: 0; 
Masa: 750; CP:; Seria: -; Nr.:UUPRPP30
E0S015296; Serie sasiu: UUPRPP30E0
S015296

4

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BOMBARDIER ; CC: 976; 
Masa: ; CP:; Seria: -; Nr.:3JBLWAX7XL
J000579; Serie sasiu: 3JBLWAX7XLJ0
00579

5

10,00 1,00 11,00

T O T A L   : 10.645,00 3.043,00 13.688,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 10.645,00 3.043,00 13.688,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10.645,00 3.043,00 13.688,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC BROLCOM SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14811
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 35 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 3398599 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 881; Suprafete: , 
liber:881,00 mp

1 Dec /26.05.2021;

215,00 40,00 255,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 215,00 40,00 255,00

T O T A L  (LEI  RON) : 215,00 40,00 255,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC BUSINESS FIT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2017956
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR MATEI ION 

, nr.  33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33424827 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
095287; Nr.:WVWZZZ3CZ8P092602; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ8P092602

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI GRAND SANTAFE 
; CC: 2199; Masa: 2600; CP:; Seria: HU
578605; Nr.:KMHSR81DHU246802; 
Serie sasiu: KMHSR81DHU246802

2

891,00 53,00 944,00

T O T A L   : 1.091,00 65,00 1.156,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.091,00 65,00 1.156,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.091,00 65,00 1.156,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC CHINDIA SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14750
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 3644022 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:01.12.2010

1

958,00 2.718,00 3.676,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOCAMION ; CC: 5488; 
Masa: 14; CP:; Seria: 145819; Nr.:1458
19; Serie sasiu: 145819

2

2.372,00 1.289,00 3.661,00

T O T A L   : 3.330,00 4.007,00 7.337,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.330,00 4.007,00 7.337,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.330,00 4.007,00 7.337,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC COMB FLORIN '93 SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14754
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 3452760 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 1; Masa: 5; 
CP:; Seria: FARA; Nr.:FARA; Serie 
sasiu: FARA

1

60,00 4,00 64,00

T O T A L   : 60,00 4,00 64,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 60,00 4,00 64,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 4,00 64,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC CONINSTAL 98 SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14870
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  122 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18443582 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LOGAN ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: DO18496; Nr.:DO184
96; Serie sasiu: DO18496

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA SPORTAGE ; CC: 1995; 
Masa: 2000; CP:; Seria: EZ043744; Nr.:
U5YPC813CEL462556; Serie sasiu: U5
YPC813CEL462556

2

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 16,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC CORAL TRANS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14886
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 232 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17457717 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTRACTOR MAN ; CC: 
12816; Masa: 18; CP:; Seria: 
5480516185B218; Nr.:WMAH09ZZZ3M
368132; Serie sasiu: WMAH09ZZZ3M3
68132; Data iesire:14.05.2014

1

780,00 581,00 1.361,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 13; CP:; Data 
iesire:18.03.2016

2

232,00 1.712,00 1.944,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MAN ; CC: 12816; Masa: 18; 
CP:; Seria: 5480516185B2E8; Nr.:WMA
H09ZZZ3M368132; Serie sasiu: 
WMAH09ZZZ3M368132

3

4.715,00 4.441,00 9.156,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 1; Masa: 5; 
CP:; Seria: 0000RIGIN4848759L; Nr.:00
00RIGIN4848759L; Serie sasiu: 0000RI
GIN4848759L

4

759,00 910,00 1.669,00

T O T A L   : 6.486,00 7.644,00 14.130,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 6.486,00 7.644,00 14.130,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6.486,00 7.644,00 14.130,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC CREATIVE MEDIA SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14785
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SERBAN VODA , 

nr.  95 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 4926420 , tel./fax 0722236387 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 887/
1, Tarla: 184, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; Data 
iesire:23.04.1999

1

90,00 64,00 154,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2011

2

21,00 33,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 887/
1, Tarla: 184, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , liber:5.000,00 mp

3

919,00 193,00 1.112,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.030,00 290,00 1.320,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.030,00 290,00 1.320,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC DELTATHERM TRADING NORD SRL 
Nr. de rol nominal unic:  344268
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 14284891 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 303,
304,305,307, Tarla: 9, Suprafata Totala
: 200; Suprafete: , liber:200,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 276; Suprafete: , liber:276,00 
mp

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 2,00 24,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC DERZIS MED SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2542546
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 227 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 36199908 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni CONCESIUNE EURO/ANUA
L C1823/01.03.2017

1

32,00 2,00 34,00

T O T A L  Concesiuni : 32,00 2,00 34,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 2,00 34,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC DIONISOS TRADING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15513
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul COVASNA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SFÂNTU GHEORGHE , satul/sectorul SFÂNTU 

GHEORGHE , str.  BENEDEK ELEK , nr.  19 , bl.  7 , sc.  A , et.   , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17754629 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1012
, Parcela: 1014/8, Tarla: 220, Suprafata 
Totala: 42.700; Suprafete: , arabil:42.7
00,00 mp

1 Dec /24.11.2021;

1.599,00 818,00 2.417,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3120
, Suprafata Totala: 25.000; Suprafete: , 
arabil:25.000,00 mp

2 Dec /24.11.2021;

936,00 478,00 1.414,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 2.535,00 1.296,00 3.831,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.535,00 1.296,00 3.831,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC DREAMS GARDEN SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2500295
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAIL SEBASTIAN , nr

.  9 , bl.  CAMERA 2 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 29156998 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: NISSAN ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: 331601; Nr.:SJNFDAJ
11UZ036554; Serie sasiu: SJNFDAJ11
UZ036554; Data iesire:13.01.2022

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: 56249706; Nr.:WBAX
X110800T37916; Serie sasiu: WBAXX1
10800T37916

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANSIT ; CC: 1995; 
Masa: 12; CP:; Seria: GD29326; Nr.:WF
0EXXTTGEGD29326; Serie sasiu: WF0
EXXTTGEGD29326

3

330,00 20,00 350,00

T O T A L   : 594,00 36,00 630,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 594,00 36,00 630,00

T O T A L  (LEI  RON) : 594,00 36,00 630,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ENEL DISTRUBUTIE MUNTENIA S.A 
Nr. de rol nominal unic:  2201961
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECT 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. MIRCEA 

VODA , nr.  30 , bl.   , sc.   , et.  3 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 14507322 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, Val. inventar: 35.880,0
0 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2019

1 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 41.312,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019

2 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 38.821,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019

3 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ZAHARIA STANCU, Val. inventar: 
50.936,00 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2019

4 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 40.213,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019

5 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STUFULUI, nr. 18, Val. inventar: 
40.213,00 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2019

6 Dec 17227/29.03.2021;
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0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 14, Val. inventar: 47.
764,84 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.03.2020 , Nr.Cad: 
CLADIRE PTAB 7130

7 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 2,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 106.683,27 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 30
.09.2020

8 Dec 17227/29.03.2021;

0,00 5,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 20,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 20,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ERIC TRANSCEREAL S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  3120659
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 150 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17275138 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOUTILITARA VOLVO ; 
CC: 9364; Masa: 26; CP:; Seria: 
017067; Nr.:YV2J4CKD05A592307; 
Serie sasiu: YV2J4CKD05A592307

1

1.682,00 101,00 1.783,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BULDOEXCAVATOR 
KOMATSU ; CC: 0; Masa: ; CP:; Seria: 
FARA SERIE; Nr.:KMTWB004J77F2164
9; Serie sasiu: KMTWB004J77F21649

2

40,00 2,00 42,00

T O T A L   : 1.722,00 103,00 1.825,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.722,00 103,00 1.825,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.722,00 103,00 1.825,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC EUROPACKING AMBALAJE 
Nr. de rol nominal unic:  14852
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POPESTI LEORDENI , satul/sectorul POPESTI LEORDENI , 

str.  PAVEL CIAMUR , nr.  4 , bl.  cladirea C2 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 19036820 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 9.762; Suprafete: , arabil:9.761,
72 mp

1

47,00 4,00 51,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 47,00 4,00 51,00

T O T A L  (LEI  RON) : 47,00 4,00 51,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC EXFOR SA (COLOANA) 
Nr. de rol nominal unic:  14768
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 5462698 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 3.671,60 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 01.01.1
994

1

5.881,00 1.365,00 7.246,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 5,99 lei, Cota: 5,0
0%, Data ultimei reevaluari: 01.01.1994

2

15,00 4,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 221,15 lei, Cota: 5
,00%, Data ultimei reevaluari: 01.01.19
94

3

352,00 83,00 435,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 14.170,90 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 01
.01.1994

4

22.697,00 5.267,00 27.964,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 975,30 lei, Cota: 5
,00%, Data ultimei reevaluari: 01.01.19
94

5

3.468,00 1.011,00 4.479,00

T O T A L  Cladiri : 32.413,00 7.730,00 40.143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32.413,00 7.730,00 40.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC G.O.S. GLOBAL OFFSHORING SOLUTIONS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. SEBASTIAN , nr. 

88 , bl.  - , sc.  - , et.  1 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17028545 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1418
, Parcela: 966/7 - CARTE FUNCIARA 
970, Tarla: 209, Suprafata Totala: 9.77
3; Suprafete: , arabil:9.773,00 mp

1

92,00 10,00 102,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.854; Suprafete: , arabil:6.853,
69 mp

2

64,00 7,00 71,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1998
/2CF50042, Parcela: 969/1/23, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 12.886; 
Suprafete: , arabil:12.886,33 mp

3

121,00 14,00 135,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 277,00 31,00 308,00

T O T A L  (LEI  RON) : 277,00 31,00 308,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC GOVCKA PROJECT COMPANY SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1849945
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE G.CARA

MFIL , nr.  71 , bl.  CAM C5 , sc.   , et.  4 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 31751113 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1533
/2, Suprafata Totala: 836; Suprafete: , 
liber:836,11 mp

1

54,00 3,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 3,00 57,00

T O T A L  (LEI  RON) : 54,00 3,00 57,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC GREEN PARTIES&EVENTS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2367428
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. REINVIERII , nr. 23 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33696996 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 23, Val. inventar: 0
,00 lei, Cota: 1,00%, Val. rezidentiala: 
129.715,00 lei, Cota: 0,10%, Data 
ultimei reevaluari: 31.12.2019 , Nr.Cad: 
53056:Incheiere de intabulare nr 
186165/05,08,2016

1 Dec 17349/18.05.2021;

130,00 24,00 154,00

T O T A L  Cladiri : 130,00 24,00 154,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII, nr. 23 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 53056:Incheiere de 
Intabulare nr 186165/05,08,2016, 
Parcela: 5462, Tarla: 127, Suprafata 
Totala: 755; Suprafete: , liber:755,00 
mp

2 Dec 17349/18.05.2021;

35,00 8,00 43,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 8,00 43,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: HYUNDAI ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: CU568708; Nr.:TMAJ
U81VDCJ306106; Serie sasiu: TMAJU8
1VDCJ306106

3 Dec 17349/18.05.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane juridice 796 
/ 21.07.2016

4 Dec 17349/18.05.2021;

4.347,00 570,00 4.917,00

T O T A L  Alte Taxe : 4.347,00 570,00 4.917,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.712,00 614,00 5.326,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC HERMES PERIS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1627947
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 55 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 26334357 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1598; Masa: 12; 
CP:; Seria: UA10617; Nr.:UU1USD1354
5536323; Serie sasiu: UU1USD135455
36323

1

264,00 16,00 280,00

T O T A L   : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 264,00 16,00 280,00

T O T A L  (LEI  RON) : 264,00 16,00 280,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC IMO INVEST TOTAL SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2283471
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. TURTURELELOR , 

nr.  62 , bl.   , sc.   , et.  5 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 22767544 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 451, Val. 
inventar: 220.000,00 lei, Cota: 1,00%, 
Data ultimei reevaluari: 29.11.2016

1

5.711,00 174,00 5.885,00

T O T A L  Cladiri : 5.711,00 174,00 5.885,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 451 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 52511, Suprafata 
Totala: 1.720; Suprafete: , liber:1.039,0
0 mp, ocupat:681,00 mp

2

85,00 3,00 88,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 85,00 3,00 88,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.796,00 177,00 5.973,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC IPROMET IPITIM SRL 
Nr. de rol nominal unic:  311990
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul CONSTANŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CONSTANTA , satul/sectorul CONSTANTA , str. 

PROF.GHEORGHE MARINESCU , nr.  36 , bl.  CAM 2/LOT 1 , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 28053722 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 51182, Parcela: 214/1/8;214/1/9, 
Tarla: 31, Suprafata Totala: 220; 
Suprafete: , arabil:220,00 mp; Data 
iesire:17.01.2012

1

28,00 15,00 43,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 51180, Parcela: 214/1/8;214/1/9, 
Tarla: 31, Suprafata Totala: 1.069; 
Suprafete: , liber:1.069,00 mp

2

383,00 135,00 518,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 51182, Parcela: 214/1/8;214/1/9, 
Tarla: 31, Suprafata Totala: 220; 
Suprafete: , liber:220,00 mp

3

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 439,00 154,00 593,00

T O T A L  (LEI  RON) : 439,00 154,00 593,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC IRMAS GRUP SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3983916
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. IULIU MANIU , nr. 

15 , bl.  1 , sc.  1 , et.  4 , ap.  36
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 29276757 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 52714, Parcela: 282/19, Tarla: 26, 
Suprafata Totala: 14.999; Suprafete: , 
liber:14.999,00 mp

1 Dec 17140/16.03.2021;

97,00 3,00 100,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 97,00 3,00 100,00

T O T A L  (LEI  RON) : 97,00 3,00 100,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC KLEVEK COMPANY SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1998245
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077180 , municipiul/oraşul/comuna TUNARI , satul/sectorul TUNARI , str. CENTURA , 

nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  3000293 , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 279.386,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 04
.05.2015 , Nr.Cad: 5/1:CF 50057

1 Dec /27.03.2021;

13.969,00 838,00 14.807,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 7.405.876,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2018 , Nr.Cad: 8:CF 2483

2 Dec /27.03.2021;

74.059,00 4.444,00 78.503,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 417.334,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 04
.05.2015 , Nr.Cad: 38:CF 1274

3 Dec /27.03.2021;

20.867,00 1.252,00 22.119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 69.790,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 23
.10.2015 , Nr.Cad: 43

4 Dec /27.03.2021;

3.490,00 209,00 3.699,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 20.908,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2019

5 Dec /27.03.2021;

209,00 13,00 222,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 30.000,00 lei, 
Cota: 1,00%, Data ultimei reevaluari: 26
.06.2018

6 Dec /27.03.2021;
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300,00 18,00 318,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 996.572,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 04
.05.2015 , Nr.Cad: 5/2, Nr.CarFunc: 
2081 / COMPLEX PORCI NR 1

7 Dec /27.03.2021;

49.829,00 2.990,00 52.819,00

T O T A L  Cladiri : 162.723,00 9.764,00 172.487,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 5/2:C
F 2081, Suprafata Totala: 373.974; 
Suprafete: , liber:323.138,00 mp, 
ocupat:50.836,00 mp

8 Dec /08.03.2021;

17.502,00 1.050,00 18.552,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 5/1:C
F 50057, Suprafata Totala: 30.292; 
Suprafete: , liber:20.389,00 mp, ocupat
:9.903,00 mp

9 Dec /08.03.2021;

1.418,00 85,00 1.503,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 8:CF 
2483, Suprafata Totala: 275.059; 
Suprafete: , liber:170.961,00 mp, 
ocupat:104.098,00 mp

10 Dec /08.03.2021;

12.873,00 772,00 13.645,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 38: 
CF 1274, Suprafata Totala: 35.395; 
Suprafete: , liber:29.539,00 mp, ocupat
:5.856,00 mp

11 Dec /08.03.2021;

1.656,00 99,00 1.755,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 45, 
Suprafata Totala: 24.906; Suprafete: , 
liber:17.891,00 mp, ocupat:7.015,00 
mp

12 Dec /08.03.2021;

1.166,00 70,00 1.236,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34.615,00 2.076,00 36.691,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 43, 
Suprafata Totala: 69.801; Suprafete: , 
arabil:69.801,00 mp

13 Dec /08.03.2021;

335,00 20,00 355,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 78, 
Suprafata Totala: 294.227; Suprafete: , 
arabil:294.227,00 mp

14 Dec /08.03.2021;

1.412,00 85,00 1.497,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57123, Parcela: 1014/4, Tarla: 220, 
Suprafata Totala: 100.000; Suprafete: , 
arabil:100.000,00 mp

15 Dec /08.03.2021;

480,00 29,00 509,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57124, Parcela: 1034/10, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 94.989; Suprafete: , 
arabil:94.989,00 mp

16 Dec /08.03.2021;

456,00 27,00 483,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57142, Parcela: 1014/3, Tarla: 220, 
Suprafata Totala: 49.897; Suprafete: , 
arabil:49.897,00 mp

17 Dec /08.03.2021;

240,00 14,00 254,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57132, Parcela: 1014/5, Tarla: 220, 
Suprafata Totala: 8.115; Suprafete: , 
arabil:8.115,00 mp

18 Dec /08.03.2021;

39,00 2,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57126, Parcela: 1034/6, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 75.000; Suprafete: , 
arabil:75.000,00 mp

19 Dec /08.03.2021;

360,00 22,00 382,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57125, Parcela: 1034/4, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

20 Dec /08.03.2021;

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57127, Parcela: 1034/3, Tarla: 223, 
Suprafata Totala: 25.000; Suprafete: , 
arabil:25.000,00 mp

21 Dec /08.03.2021;

120,00 7,00 127,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57129, Parcela: 1014/6, Tarla: 220, 
Suprafata Totala: 17.800; Suprafete: , 
arabil:17.800,00 mp

22 Dec /08.03.2021;

85,00 5,00 90,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57122, Parcela: 1014/7, Tarla: 220, 
Suprafata Totala: 15.000; Suprafete: , 
arabil:15.000,00 mp

23 Dec /08.03.2021;

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1726
, Parcela: 602/37/1, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 1.200; Suprafete: , 
arabil:1.200,00 mp

24 Dec /08.03.2021;

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1727
, Parcela: 602/1/39, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 32.139; Suprafete: , 
arabil:32.139,00 mp

25 Dec /08.03.2021;

154,00 9,00 163,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3858
/1/2, Parcela: 991/6/1, Tarla: 216, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

26 Dec /08.03.2021;

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

27 Dec /08.03.2021;
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3858
/1/3, Parcela: 991/6/1, Tarla: 216, 
Suprafata Totala: 15.000; Suprafete: , 
arabil:15.000,00 mp

72,00 4,00 76,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 736/
1/3, Tarla: 160, Suprafata Totala: 57.98
5; Suprafete: , arabil:57.985,00 mp

28 Dec /08.03.2021;

278,00 17,00 295,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 4.157,00 247,00 4.404,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LECITRAILER ; CC: 0; Masa
36500; CP:; Nr.:VV1SR3ESAFLL79603
; Serie sasiu: VV1SR3ESAFLL79603

29 Dec /08.03.2021;

73,00 4,00 77,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: U650 ; CC: 4800; Masa: ; CP
:; Nr.:65231040; Serie sasiu: 65231040

30 Dec /08.03.2021;

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: S-A DAT NR 232 PE KLEVEK 
U650 ; CC: 4800; Masa: ; CP:; Nr.:6523
1247; Serie sasiu: 65231247

31 Dec /08.03.2021;

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: JOHN DIERE ; CC: 4800; 
Masa: ; CP:; Nr.:AT5415R204746; Serie 
sasiu: AT5415R204746

32 Dec /08.03.2021;

48,00 3,00 51,00

T O T A L   : 217,00 13,00 230,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 217,00 13,00 230,00

T O T A L  (LEI  RON) : 201.712,00 12.100,00 213.812,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC KREKRE  DMX MARKETING SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15657
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 19114227 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 2271
, Parcela: 602/1/40, Tarla: 147, 
Suprafata Totala: 12.885; Suprafete: , 
arabil:12.884,85 mp

1

507,00 113,00 620,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 507,00 113,00 620,00

T O T A L  (LEI  RON) : 507,00 113,00 620,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MARIA-ELENA C. INVEST SRL- societate in insolventa 
Nr. de rol nominal unic:  14780
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ABRUD , nr. 5 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 9931860 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, Val. inventar: 275.826,
00 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.05.2013

1 Dec /23.11.2021;

35.340,00 6.721,00 42.061,00

T O T A L  Cladiri : 35.340,00 6.721,00 42.061,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.851; Suprafete: , 
liber:2.851,45 mp

2 Dec /23.11.2021;

1.646,00 348,00 1.994,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 845; Suprafete: , 
liber:844,81 mp

3 Dec /23.11.2021;

630,00 138,00 768,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2.276,00 486,00 2.762,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local SFPL / 014192 / 20.
05.2016

4 SFPL / 014192/PV

150,00 0,00 150,00

T O T A L  Alte Taxe : 150,00 0,00 150,00

T O T A L  (LEI  RON) : 37.766,00 7.207,00 44.973,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MARTINA TRAVEL ALN 
Nr. de rol nominal unic:  1635456
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 700 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 26067829 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO70TREZ4212
1A300530XXXX

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1635496

1

266,00 32,00 298,00

Concesiuni Concesiuni si inchirieri  
1662119

2

320,00 38,00 358,00

T O T A L  Concesiuni : 586,00 70,00 656,00

T O T A L  (LEI  RON) : 586,00 70,00 656,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MCV NET ALTSERV SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3351014
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. RUBINULUI , nr. 4 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18606248 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN ; CC: 998; Masa: 
1600; CP:; Seria: 7123460; Nr.:VF7PNC
FB089614682; Serie sasiu: VF7PNCFB
089614682

1 Dec /11.02.2021;

120,00 28,00 148,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:31.01.2019

2

292,00 263,00 555,00

T O T A L   : 412,00 291,00 703,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 412,00 291,00 703,00

T O T A L  (LEI  RON) : 412,00 291,00 703,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC METEXIM EXPERT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2001419
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  27 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 32859793 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: D077453; Nr.:UU1HS
DADG52803939; Serie sasiu: UU1HSD
ADG52803939

1 Dec /06.01.2021;

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC METEXIM METAL SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15646
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 992 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17888299 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: DO16534; Nr.:UU1LS
DJJH35453720; Serie sasiu: UU1LSDJJ
H35453720

1 Dec 17345/14.05.2021;

760,00 618,00 1.378,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D027692; Nr.:U
U1KSD0KJ37144796; Serie sasiu: UU1
KSD0KJ37144796

2 Dec 17345/14.05.2021;

760,00 618,00 1.378,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1870; Masa: 12; 
CP:; Seria: UA97906; Nr.:UU1D4F7677
A500788; Serie sasiu: UU1D4F7677A5
00788

3 Dec 17345/14.05.2021;

3.650,00 2.931,00 6.581,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1870; Masa: 12; 
CP:; Seria: UA78699; Nr.:UU1D171176
A489701; Serie sasiu: UU1D171176A4
89701

4 Dec 17345/14.05.2021;

3.650,00 2.931,00 6.581,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1870; Masa: 12; 
CP:; Seria: UA75452; Nr.:UU1F7176A4
87828; Serie sasiu: UU1F7176A48782
8

5 Dec 17345/14.05.2021;

3.649,00 2.931,00 6.580,00

T O T A L   : 12.469,00 10.029,00 22.498,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 12.469,00 10.029,00 22.498,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12.469,00 10.029,00 22.498,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MINIERA MEDGIDIA SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14796
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15669950 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 6.735; Suprafete: , liber:6.735,2
2 mp

1

6.107,00 1.328,00 7.435,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6.107,00 1.328,00 7.435,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6.107,00 1.328,00 7.435,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MODENA SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14884
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 495 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15859734 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Renault SYMBOL ; CC: 1390
; Masa: 1600; CP:; Seria: R285800; Nr.:
VF1LB0BC534369934; Serie sasiu: VF
1LB0BC534369934

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC MUFI S.R.L.-contract concesiune 112/09.06.2010
Nr. de rol nominal unic:  15696
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 15346291 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 108.775; Suprafete: , piscicole:
108.775,00 mp

1

315,00 19,00 334,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 315,00 19,00 334,00

T O T A L  (LEI  RON) : 315,00 19,00 334,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC NICO ALEX TRANS SRL administrator OPREA LAURENTIU 
Nr. de rol nominal unic:  15613
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 22983254 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1686; Masa: 
2000; CP:; Seria: 1755112; Nr.:1755112
; Serie sasiu: 1755112

1

2.301,00 1.989,00 4.290,00

T O T A L   : 2.301,00 1.989,00 4.290,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.301,00 1.989,00 4.290,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.301,00 1.989,00 4.290,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ORLY LAKE SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15772
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PRISACA DORNEI 

, nr.  4 , bl.  D4 , sc.  2 , et.  3 , ap.  233
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 25834281 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3042
/6, Suprafata Totala: 657; Suprafete: , 
liber:657,00 mp

1 Dec /23.11.2021;

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 12.827; Suprafete: , liber:12.82
7,00 mp

2 Dec /23.11.2021;

680,00 50,00 730,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 711,00 52,00 763,00

T O T A L  (LEI  RON) : 711,00 52,00 763,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PALLETEX WOOD ART SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2630493
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  30 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 37895290 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIAT ; CC: 2287; Masa: 12; 
CP:; Seria: 0911140; Nr.:ZFA25000001
567765; Serie sasiu: ZFA25000001567
765; Data iesire:28.01.2022

1

396,00 24,00 420,00

T O T A L   : 396,00 24,00 420,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 396,00 24,00 420,00

T O T A L  (LEI  RON) : 396,00 24,00 420,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PETROTRANS SA PLOIESTI - 
Nr. de rol nominal unic:  14793
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. 

BASARABILOR , nr.  7 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 14512353 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 71,51 lei, Cota: 5,
00%, Data ultimei reevaluari: 31.12.200
1

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PLATINIUM BUSINESS & INVESTMENT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1859914
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. DUDESTI , nr. 102

, bl.  4 , sc.   , et.   , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 21745831 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1011:CF 53676, Parcela: 108/25 : 
INCHEIERE DE INTABULARE 224856/25
,11,2014, Tarla: 11, Suprafata Totala: 7.
513; Suprafete: , arabil:7.513,00 mp

1

92,00 12,00 104,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1026:CF 53678, Parcela: 108/11:IN
CHEIEREA DE INTABULARE NR 224794
/02,11,2014, Tarla: 11, Suprafata Totala
: 6.810; Suprafete: , arabil:6.810,00 mp

2

94,00 15,00 109,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 186,00 27,00 213,00

T O T A L  (LEI  RON) : 186,00 27,00 213,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PRESTIGE CLEANINIG & HOUSEKEEPING SERVICE SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2541174
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. ELENA si VASILE 

COJOCARU , nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 28925155 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50239:CF 50239, Parcela: 887/4, Tarla: 
184, Suprafata Totala: 2.350; 
Suprafete: , arabil:2.350,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PRIMUS CONSTRUCT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14837
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE 

TITULESCU , nr.  171 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 10363500 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
15400 MP SE COMPUN DIN 
URMATOARELE SUPRAFETE: 6900mp 
in T 175,p 857/17 si 8500mp in t 143,p 
588/6, Suprafata Totala: 15.400; 
Suprafete: , arabil:15.400,00 mp

1 Dec 17197/24.03.2021;

154,00 17,00 171,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 154,00 17,00 171,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 17,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC PROFIROM FOOD SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2232298
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 11607939 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa Firma 770 / 31.12.2017, 
Suprafata/Valoare: 61,00 mp/lei

1 Dec /07.02.2022;

1.192,00 41,00 1.233,00

T O T A L  Taxe si Autorizatii : 1.192,00 41,00 1.233,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.192,00 41,00 1.233,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC ROMSUINTEST SA PERIS 
Nr. de rol nominal unic:  14761
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GARII , nr. 1 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2789955 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 3.896,80 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

1

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 334.473,67 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

2

0,00 401,00 401,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 25.103,34 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

3

0,00 30,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 9.152,90 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 31.12.2
010 ; Data iesire:31.12.2010

4

0,00 11,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 21.421,97 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

5

0,00 26,00 26,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 8.041,81 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 31.12.2
010 ; Data iesire:31.12.2010

6
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0,00 8,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 325.944,94 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

7

0,00 391,00 391,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 222.621,90 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

8

0,00 267,00 267,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 156.057,71 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

9

0,00 187,00 187,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 151.625,99 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

10

0,00 182,00 182,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 157.762,95 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

11

0,00 189,00 189,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 156.875,71 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

12

0,00 188,00 188,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 167.233,99 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

13

0,00 201,00 201,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 167.233,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

14

0,00 201,00 201,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 102.473,58 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

15

0,00 123,00 123,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 99.124,53 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

16

0,00 119,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 99.124,53 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

17

0,00 119,00 119,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 98.738,52 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31

18
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.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010
0,00 118,00 118,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 163.760,80 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

19

0,00 196,00 196,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 62.625,91 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

20

0,00 75,00 75,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 90.743,90 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

21

0,00 109,00 109,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 89.641,15 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

22

0,00 108,00 108,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 89.637,74 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

23

0,00 108,00 108,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 89.550,91 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

24

0,00 107,00 107,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 62.727,95 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

25

0,00 75,00 75,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 83.164,28 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

26

0,00 100,00 100,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 61.810,69 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

27

0,00 74,00 74,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 62.152,61 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

28

0,00 75,00 75,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 62.152,61 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

29

0,00 75,00 75,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 64.115,38 lei, 
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Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

0,00 77,00 77,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 61.890,85 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

31

0,00 74,00 74,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 62.921,62 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

32

0,00 76,00 76,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 94.340,85 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

33

0,00 113,00 113,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 227.748,25 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

34

0,00 273,00 273,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 332.008,53 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

35

0,00 398,00 398,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 7.006,51 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 31.12.2
010 ; Data iesire:31.12.2010

36

0,00 8,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 9.233,18 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 31.12.2
010 ; Data iesire:31.12.2010

37

0,00 11,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 188.753,89 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

38

0,00 226,00 226,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 52.960,09 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

39

0,00 54,00 54,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 10.393,62 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

40

0,00 12,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 132.215,34 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

41

0,00 159,00 159,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

42
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, str. -, Val. inventar: 12.464,73 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

0,00 13,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 391.793,04 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 31
.12.2010 ; Data iesire:31.12.2010

43

0,00 105,00 105,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 41.900,09 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

44

0,00 79,00 79,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 7.143,33 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

45

0,00 6,00 6,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 4.824,21 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

46

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 4.860,75 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

47

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 8.798,06 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

48

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 1.777,96 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

49

0,00 13,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 506.050,72 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

50

0,00 1.339,00 1.339,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 587.562,28 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

51

0,00 310,00 310,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 51.447,23 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

52

0,00 46,00 46,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 33.162,21 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

53

0,00 30,00 30,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 54
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 56.372.776,00 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

0,00 501,00 501,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 53.376,49 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

55

0,00 92,00 92,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 1.866,27 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

56

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.683,02 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

57

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.680,11 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

58

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 13.897,13 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

59

0,00 12,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 488.245,22 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

60

0,00 799,00 799,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 254.616,73 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

61

0,00 439,00 439,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 678.683,76 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

62

0,00 1.790,00 1.790,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.832,71 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

63

0,00 3,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.687,10 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

64

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 439.554,28 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

65

0,00 797,00 797,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 351.468,99 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

66

0,00 648,00 648,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 93.447,64 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

67

0,00 173,00 173,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 8.445,45 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

68

0,00 15,00 15,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.616,58 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

69

0,00 4,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 2.878,50 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

70

0,00 5,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 6.094,55 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

71

0,00 7,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 4.482,10 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

72

0,00 4,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 764.731,50 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

73

0,00 826,00 826,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 120.215,91 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

74

0,00 60,00 60,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 164.491,80 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

75

0,00 239,00 239,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 49.659,04 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

76

0,00 88,00 88,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 10.293,27 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

77
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0,00 18,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 13.499,37 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

78

0,00 16,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 8.612,22 lei, Cota: 
5,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.2
011 ; Data iesire:29.04.2011

79

0,00 10,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 32.862,56 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

80

0,00 38,00 38,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 166.291,18 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

81

0,00 186,00 186,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 12.380,41 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

82

0,00 22,00 22,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 22.225,87 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

83

0,00 20,00 20,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 340.212,09 lei, 
Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari: 29
.04.2011 ; Data iesire:29.04.2011

84

0,00 306,00 306,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, Val. inventar: 763,30 lei, Cota: 5
,00%, Data ultimei reevaluari: 29.04.20
11 ; Data iesire:29.04.2011

85

0,00 16,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 0,00 lei
, Cota: 5,00%; Data iesire:01.01.2012

86

0,00 17.682,00 17.682,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 138,22 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

87

9,00 2,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 49.659,
04 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

88

5.282,00 1.268,00 6.550,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 16,01 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari

89
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: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015
2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 120.21
5,91 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

90

7.413,00 1.780,00 9.193,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 292,74 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

91

17,00 4,00 21,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 4.482,1
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

92

276,00 66,00 342,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 6.094,5
5 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

93

375,00 90,00 465,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.878,5
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

94

177,00 42,00 219,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.616,5
8 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

95

161,00 38,00 199,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 8.445,4
5 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

96

521,00 126,00 647,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 93.447,
67 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

97

5.763,00 1.384,00 7.147,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 351.46
8,99 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

98

20.369,00 4.888,00 25.257,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 439.55
4,28 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

99

24.908,00 5.978,00 30.886,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 100
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.687,1
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 29.04.2011 ; Data iesire:13.
05.2015

152,00 36,00 188,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.832,7
1 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

101

160,00 38,00 198,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 678.68
3,76 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

102

38.458,00 9.230,00 47.688,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 488.24
5,22 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

103

27.668,00 6.640,00 34.308,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 254.61
6,73 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

104

14.428,00 3.462,00 17.890,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.897,
13 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

105

787,00 188,00 975,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.680,1
1 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

106

152,00 36,00 188,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.683,0
2 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

107

152,00 36,00 188,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 1.866,2
7 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

108

106,00 26,00 132,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 53.376,
49 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

109

3.025,00 726,00 3.751,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 563.72

110
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7,76 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

31.945,00 7.666,00 39.611,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 33.162,
21 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

111

1.879,00 450,00 2.329,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 51.447,
23 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

112

2.916,00 700,00 3.616,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 587.56
2,28 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

113

33.295,00 7.990,00 41.285,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 506.05
0,72 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

114

28.676,00 6.882,00 35.558,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 8.798,0
6 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

115

499,00 120,00 619,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 52,26 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

116

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 3.896,8
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

117

221,00 53,00 274,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 1.777,9
6 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

118

101,00 24,00 125,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 4.860,7
5 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

119

276,00 66,00 342,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 4.824,2
1 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

120
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273,00 66,00 339,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 7.143,3
3 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

121

405,00 98,00 503,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 41.900,
00 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

122

2.375,00 570,00 2.945,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 203.32
1,00 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 29.04.2011 ; Data iesire:13.
05.2015

123

11.522,00 2.766,00 14.288,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 1.862,2
5 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

124

106,00 26,00 132,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 43.150,
35 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

125

2.445,00 586,00 3.031,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 51,53 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

126

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 20,13 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

127

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 68.446,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

128

3.879,00 930,00 4.809,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.320,1
7 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

129

132,00 32,00 164,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 1.764,2
6 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

130

99,00 24,00 123,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 168.21
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8,93 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

9.532,00 2.288,00 11.820,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 41.891,
57 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

132

2.373,00 570,00 2.943,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 15.859,
33 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

133

899,00 216,00 1.115,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 5.654,2
4 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

134

320,00 76,00 396,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.688,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

135

775,00 186,00 961,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 10.737,
68 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

136

609,00 146,00 755,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.688,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

137

775,00 186,00 961,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.688,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

138

775,00 186,00 961,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.688,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

139

775,00 186,00 961,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 18.377,
48 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

140

1.042,00 250,00 1.292,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 19.775,
54 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.

141
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05.2015
1.121,00 270,00 1.391,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 19.775,
54 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

142

1.121,00 270,00 1.391,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 19.775,
54 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.10.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

143

1.121,00 270,00 1.391,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 63.502,
97 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

144

3.599,00 864,00 4.463,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 20.081,
78 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

145

1.138,00 274,00 1.412,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.688,
94 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

146

775,00 186,00 961,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 18.155,
83 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

147

1.029,00 246,00 1.275,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 18.155,
83 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

148

1.029,00 246,00 1.275,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 18.155,
83 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

149

1.029,00 246,00 1.275,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 18.679,
24 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

150

1.058,00 254,00 1.312,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 36.803,
36 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

151

2.085,00 500,00 2.585,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 14 din 24 



Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 34.523,
81 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

152

1.956,00 470,00 2.426,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 34.902,
59 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

153

1.978,00 474,00 2.452,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 33.669,
83 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

154

1.908,00 458,00 2.366,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 40.514,
37 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

155

2.296,00 552,00 2.848,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 59.535,
09 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

156

3.374,00 810,00 4.184,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 6.552,2
3 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

157

371,00 90,00 461,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.196,5
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

158

125,00 30,00 155,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 349,67 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

159

20,00 4,00 24,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 7.822,3
7 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

160

443,00 106,00 549,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 34.523,
81 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

161

1.956,00 470,00 2.426,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 138.15

162
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1,35 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

7.828,00 1.878,00 9.706,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 34.853,
73 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

163

1.975,00 474,00 2.449,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.752,
47 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

164

779,00 186,00 965,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 763,30 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

165

45,00 10,00 55,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 340.21
2,09 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

166

31.239,00 7.498,00 38.737,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 22.225,
87 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

167

1.315,00 316,00 1.631,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 12.380,
41 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

168

733,00 176,00 909,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 376,49 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

169

23,00 6,00 29,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 166.29
1,18 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

170

10.493,00 2.518,00 13.011,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 32.862,
56 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

171

2.191,00 526,00 2.717,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 8.612,2
2 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

172

574,00 138,00 712,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 13.499,
37 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

173

900,00 216,00 1.116,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 10.293,
27 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

174

686,00 164,00 850,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 164.49
1,80 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

175

10.143,00 2.434,00 12.577,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 98,51 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

176

5,00 2,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 764.73
1,50 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

177

65.518,00 15.724,00 81.242,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 10.155,
90 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 29.04.2011 ; Data iesire:13.
05.2015

178

829,00 198,00 1.027,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 69,39 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

179

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 63.310,
17 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

180

5.171,00 1.242,00 6.413,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 274,85 
lei, Cota: 5,00%, Data ultimei reevaluari
: 31.12.2010 ; Data iesire:13.05.2015

181

15,00 4,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GARII, nr. 1, Val. inventar: 2.038,0
0 lei, Cota: 5,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2010 ; Data iesire:13.
05.2015

182

116,00 28,00 144,00

T O T A L  Cladiri : 459.404,00 142.392,00 601.796,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 70.080; Suprafete: , liber:70.08

183
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0,00 mp; Data iesire:13.05.2015
16.588,00 4.493,00 21.081,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.356; Suprafete: , liber:1.356,0
0 mp; Data iesire:13.05.2015

184

320,00 86,00 406,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 184.613; Suprafete: , liber:184.
613,00 mp; Data iesire:13.05.2015

185

43.696,00 11.833,00 55.529,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 23.554; Suprafete: , liber:23.55
4,00 mp; Data iesire:13.05.2015

186

5.574,00 1.510,00 7.084,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 115.559; Suprafete: , liber:115.5
59,00 mp; Data iesire:13.05.2015

187

27.352,00 7.406,00 34.758,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 32.689; Suprafete: , liber:32.68
9,00 mp; Data iesire:13.05.2015

188

12.891,00 3.491,00 16.382,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 74.549; Suprafete: , liber:74.54
9,00 mp; Data iesire:13.05.2015

189

29.399,00 7.960,00 37.359,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 217.737; Suprafete: , arabil:217
.737,00 mp; Data iesire:13.05.2015

190

2.002,00 541,00 2.543,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 137.822,00 37.320,00 175.142,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 95.000; Suprafete: , arabil:95.0
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

191

2.993,00 777,00 3.770,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 100.000; Suprafete: , arabil:100
.000,00 mp; Data iesire:21.06.2017

192

3.150,00 818,00 3.968,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 294.227; Suprafete: , liber:294.
227,00 mp; Data iesire:21.06.2017

193

5.177,00 1.344,00 6.521,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 24.906; Suprafete: , liber:24.90
6,00 mp; Data iesire:21.06.2017

194

439,00 115,00 554,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

195
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, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.898; Suprafete: , arabil:2.898,
00 mp; Data iesire:21.06.2017

91,00 24,00 115,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 32.139; Suprafete: , 
arabil:32.139,00 mp; Data iesire:21.06.
2017

196

1.201,00 312,00 1.513,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.209; Suprafete: , 
arabil:1.209,00 mp; Data iesire:21.06.2
017

197

47,00 13,00 60,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.0
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

198

474,00 123,00 597,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 17.800; Suprafete: , arabil:17.8
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

199

560,00 145,00 705,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 25.000; Suprafete: , arabil:25.0
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

200

788,00 206,00 994,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:21.06.2017

201

159,00 41,00 200,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 75.000; Suprafete: , arabil:75.0
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

202

2.364,00 614,00 2.978,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 57.985; Suprafete: , arabil:57.9
85,00 mp; Data iesire:31.12.2010

203

2.341,00 598,00 2.939,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.115; Suprafete: , arabil:8.115,
00 mp; Data iesire:21.06.2017

204

257,00 67,00 324,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 50.000; Suprafete: , arabil:50.0
00,00 mp; Data iesire:21.06.2017

205

1.575,00 409,00 1.984,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.000; Suprafete: , arabil:15.0
00,00 mp; Data iesire:24.06.2017

206

474,00 123,00 597,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp; Data iesire:21.06.2017

207

159,00 41,00 200,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 22.249,00 5.770,00 28.019,00

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UU1FSDAES4070584
1; Nr.:UU1FSDAES40705841; Serie 
sasiu: UU1FSDAES40705841; Data 
iesire:13.05.2015

208

284,00 77,00 361,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: UU1LSDAMH4067758
5; Nr.:UU1LSDAMH40677585; Serie 
sasiu: UU1LSDAMH40677585; Data 
iesire:13.05.2015

209

325,00 88,00 413,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: UU1LSDAMH4067746
9; Nr.:UU1LSDAMH40677469; Serie 
sasiu: UU1LSDAMH40677469; Data 
iesire:13.05.2015

210

325,00 88,00 413,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: uu1r13350187652; Nr
.:uu1r13350187652; Serie sasiu: uu1r1
3350187652; Data iesire:13.05.2015

211

284,00 77,00 361,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: fara; Nr.:fara; Serie 
sasiu: fara; Data iesire:13.05.2015

212

325,00 88,00 413,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: fara; Nr.:fara; Serie 
sasiu: fara; Data iesire:13.05.2015

213

284,00 77,00 361,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: fara; Nr.:fara; Serie 
sasiu: fara; Data iesire:13.05.2015

214

284,00 77,00 361,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: R002868; Nr.:VF1BZ
AS0545157275; Serie sasiu: VF1BZA
S0545157275; Data iesire:13.05.2015

215

256,00 62,00 318,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1461; Masa: 
1600; CP:; Seria: D226508; Nr.:VF1BZ
ADO645837632; Serie sasiu: VF1BZA
DO645837632; Data iesire:13.05.2015

216

256,00 62,00 318,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1870; Masa: 
2000; CP:; Seria: fbda2r1f11i2bx5; Nr.:
fbda2r1f11i2bx5; Serie sasiu: fbda2r1f
11i2bx5; Data iesire:13.05.2015

217

924,00 251,00 1.175,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 1998; Masa: 2000; 
CP:; Seria: fara; Nr.:fara; Serie sasiu: 
fara; Data iesire:13.05.2015

218
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924,00 251,00 1.175,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA ; CC: 1993; Masa: 2000; 
CP:; Seria: fara; Nr.:fara; Serie sasiu: 
fara; Data iesire:13.05.2015

219

924,00 251,00 1.175,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 2299; Masa: 
; CP:; Seria: CO17595; Nr.:VF1MEN4JE
46653388; Serie sasiu: VF1MEN4JE46
653388; Data iesire:13.05.2015

220

1.178,00 282,00 1.460,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 11967; 
Masa: 12; CP:; Seria: WDB9440331K90
02004; Nr.:WDB9440331K9002004; 
Serie sasiu: WDB9440331K9002004; 
Data iesire:13.05.2015

221

9.270,00 2.509,00 11.779,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 6374; 
Masa: 12; CP:; Seria: wdb9702451127
81689; Nr.:wdb970245112781689; 
Serie sasiu: wdb970245112781689; 
Data iesire:13.05.2015

222

4.944,00 1.338,00 6.282,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 11946; 
Masa: 12; CP:; Seria: wdb9502041k73
3213; Nr.:wdb9502041k733213; Serie 
sasiu: wdb9502041k733213; Data 
iesire:13.05.2015

223

9.270,00 2.509,00 11.779,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES ; CC: 2696; 
Masa: 12; CP:; Seria: wdb9046121r36
5031; Nr.:wdb9046121r365031; Serie 
sasiu: wdb9046121r365031; Data 
iesire:13.05.2015

224

2.163,00 587,00 2.750,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOFURGONETA ; CC: 
5488; Masa: 12; CP:; Seria: 74406; Nr.:
74406; Serie sasiu: 74406; Data iesire:
13.05.2015

225

4.326,00 1.171,00 5.497,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOFURGONETA ; CC: 
10344; Masa: 12; CP:; Seria: 93381; Nr
.:93381; Serie sasiu: 93381; Data 
iesire:13.05.2015

226

8.034,00 2.175,00 10.209,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRACTOR CU REMORCA 
U650 ; CC: 4000; Masa: ; CP:; Seria: 
1111; Nr.:1111; Serie sasiu: 1111; Data 
iesire:13.05.2015

227

1.848,00 501,00 2.349,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRACTOR CU REMORCA 
U650 ; CC: 4000; Masa: ; CP:; Seria: 
11111; Nr.:11111; Serie sasiu: 11111; 
Data iesire:13.05.2015

228

1.848,00 501,00 2.349,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TRACTOR CU REMORCA 
U650 ; CC: 4000; Masa: ; CP:; Seria: 
1111111; Nr.:1111111; Serie sasiu: 
1111111; Data iesire:13.05.2015

229

1.848,00 501,00 2.349,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 230
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Denumire: TRACTOR CU REMORCA 
U650 ; CC: 4000; Masa: ; CP:; Seria: 
111111; Nr.:111111; Serie sasiu: 111111; 
Data iesire:13.05.2015

1.848,00 501,00 2.349,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: V650 - TRACTOR ; CC: 
4760; Masa: ; CP:; Seria: 65231137; Nr.
:65231137; Serie sasiu: 65231137; 
Data iesire:13.05.2015

231

2.218,00 600,00 2.818,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: V650 - TRACTOR ; CC: 
4760; Masa: ; CP:; Seria: 65231173; Nr.
:65231173; Serie sasiu: 65231173; 
Data iesire:13.05.2015

232

2.218,00 600,00 2.818,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: V650 - TRACTOR ; CC: 
4760; Masa: ; CP:; Seria: 65231253; Nr
.:65231253; Serie sasiu: 65231253; 
Data iesire:13.05.2015

233

2.218,00 600,00 2.818,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: V650 - TRACTOR ; CC: 
4760; Masa: ; CP:; Seria: 65221162; Nr.
:65221162; Serie sasiu: 65221162; 
Data iesire:13.05.2015

234

2.218,00 600,00 2.818,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: V650 - TRACTOR ; CC: 
4760; Masa: ; CP:; Seria: 65231211; Nr.
:65231211; Serie sasiu: 65231211; 
Data iesire:13.05.2015

235

2.218,00 600,00 2.818,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOCISTERNA ; CC: 10344
; Masa: 18; CP:; Seria: hcx1110011199
01; Nr.:hcx111001119901; Serie sasiu: 
hcx111001119901; Data iesire:13.05.20
15

236

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 81672; Nr
.:81672; Serie sasiu: 81672; Data 
iesire:13.05.2015

237

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 82152; Nr
.:82152; Serie sasiu: 82152; Data 
iesire:13.05.2015

238

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 83318; Nr
.:83318; Serie sasiu: 83318; Data 
iesire:13.05.2015

239

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 79655; Nr
.:79655; Serie sasiu: 79655; Data 
iesire:13.05.2015

240

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 81235; Nr
.:81235; Serie sasiu: 81235; Data 
iesire:13.05.2015

241

5.163,00 1.425,00 6.588,00
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Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 75313; Nr
.:75313; Serie sasiu: 75313; Data 
iesire:13.05.2015

242

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 60667; Nr
.:60667; Serie sasiu: 60667; Data 
iesire:13.05.2015

243

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: uv420146
00t102907; Nr.:uv42014600t102907; 
Serie sasiu: uv42014600t102907; Data 
iesire:13.05.2015

244

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 67251; Nr
.:67251; Serie sasiu: 67251; Data 
iesire:13.05.2015

245

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 67464; Nr
.:67464; Serie sasiu: 67464; Data 
iesire:13.05.2015

246

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BASCULANTA MOTO ; CC: 
10344; Masa: 18; CP:; Seria: 75197; Nr
.:75197; Serie sasiu: 75197; Data 
iesire:13.05.2015

247

5.163,00 1.425,00 6.588,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEMIREMORCA ; CC: 1111; 
Masa: ; CP:; Seria: WASR3ESAFLL796
03; Nr.:WASR3ESAFLL79603; Serie 
sasiu: WASR3ESAFLL79603; Data 
iesire:13.05.2015

248

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria:  vxs263hsztdan5875 ; Nr
.: vxs263hsztdan5875 ; Serie sasiu:  
vxs263hsztdan5875 ; Data iesire:13.0
5.2015

249

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: ucl111111i9206; Nr.:ucl111
111i9206; Serie sasiu: ucl111111i9206; 
Data iesire:13.05.2015

250

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: 12288; Nr.:12288; Serie 
sasiu: 12288; Data iesire:13.05.2015

251

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: uxs263hsztdan6077; Nr.:
uxs263hsztdan6077; Serie sasiu: uxs
263hsztdan6077; Data iesire:13.05.20
15

252

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa

253
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: ; CP:; Seria: uxs263hsztdan6030 ; Nr.
:uxs263hsztdan6030 ; Serie sasiu: 
uxs263hsztdan6030 ; Data iesire:13.0
5.2015

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: uxs263hsztdan9984; Nr.:
uxs263hsztdan9984; Serie sasiu: uxs
263hsztdan9984; Data iesire:13.05.20
15

254

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: uxs263hsztdan5999; Nr.:
uxs263hsztdan5999; Serie sasiu: uxs
263hsztdan5999; Data iesire:13.05.20
15

255

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: 636 ; Nr.:636 ; Serie 
sasiu: 636 ; Data iesire:13.05.2015

256

283,00 77,00 360,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: REMORCA ; CC: 6500; Masa
: ; CP:; Seria: 2rbbucl111111t9204; Nr.:2
rbbucl111111t9204; Serie sasiu: 2rbbuc
l111111t9204; Data iesire:13.05.2015

257

283,00 77,00 360,00

T O T A L   : 127.848,00 34.894,00 162.742,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 127.848,00 34.894,00 162.742,00

RO50TREZ4212
1350201XXXXX

Amenda (RO19TREZ) aa/yyyy / 01.11.
2011

258 aa/yyyy/PV

2.000,00 0,00 2.000,00

RO85TREZ4212
1350202XXXXX

Penalitati nedepunere declaratie 
impozit teren aa/xxxx / 01.11.2011

259

960,00 0,00 960,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.960,00 0,00 2.960,00

T O T A L  (LEI  RON) : 750.283,00 220.376,00 970.659,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC SOL PROPERTY INVESTMENT SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2988155
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ARGEŞ , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna PITESTI , satul/sectorul PITESTI , str. - , nr. , bl. 

S7B , sc.  B , et.   , ap.  14
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 18961037 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 481, Val. 
inventar: 1.628.630,00 lei, Cota: 1,00%
, Data ultimei reevaluari: 16.11.2018 , 
Nr.Cad: 53927-C1,C2

1 Dec /29.03.2021;

0,00 38,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 0,00 38,00 38,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 481 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 53927, Parcela: 1553/
1:1554/1, Tarla: 45, Suprafata Totala: 1
.694; Suprafete: , liber:941,00 mp, 
ocupat:753,00 mp

2 Dec /29.03.2021;

54,00 2,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 54,00 2,00 56,00

T O T A L  (LEI  RON) : 54,00 40,00 94,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC SUNRISE INGINERIE,PROIECTE SI CONSULTANTA SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14903
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. Nerva Traian , nr. 

5 , bl.   , sc.  1 , et.   , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 17014159 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 65; 
Suprafete: , liber:65,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC SWISS YRENE SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1614400
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 58 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 31090631 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: DO42439; Nr.:
UU1LSDEKF37634320; Serie sasiu: UU
1LSDEKF37634320; Data iesire:22.01.
2020

1

27,00 4,00 31,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TOYOTA ; CC: 1329; Masa: 
1600; CP:; Seria: 8480221; Nr.:VNKKJ0
D370A304759; Serie sasiu: VNKKJ0D3
70A304759

2 Dec /27.05.2021;

84,00 7,00 91,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT TALISMAN ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: C005194
; Nr.:VF1RFD00356041383; Serie 
sasiu: VF1RFD00356041383

3 Dec /27.05.2021;

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KIA SPORTAGE ; CC: 1685; 
Masa: 2000; CP:; Seria: BZ062264; Nr.:
U5YPC815ACL117980; Serie sasiu: U5
YPC815ACL117980

4 Dec /27.05.2021;

180,00 11,00 191,00

T O T A L   : 355,00 26,00 381,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 355,00 26,00 381,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 26,00 381,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC TEHSINO INTERNATIONAL SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15607
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 19274775 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1927
/10:CF3287:Cota indiviza de 2/18 din 
totalul de teren intravilan cu destinatia 
drum acces de 1391 mp, Suprafata 
Totala: 155; Suprafete: , liber:154,55 
mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1927
/8:CF3285, Suprafata Totala: 594; 
Suprafete: , liber:594,00 mp

2

36,00 8,00 44,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1927
/8:CF3285, Suprafata Totala: 593; 
Suprafete: , liber:593,00 mp

3

38,00 8,00 46,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 80,00 18,00 98,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 18,00 98,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC TERRA NOVA PROPRIETIES SRL - 
Nr. de rol nominal unic:  14894
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LONDRA , nr. 20 , bl. - 

, sc.  - , et.  0 , ap.  2
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 19576943 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 14.317; Suprafete: , arabil:14.3
16,91 mp

1

199,00 31,00 230,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 199,00 31,00 230,00

T O T A L  (LEI  RON) : 199,00 31,00 230,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC TIMAC INTERNATIONAL - 
Nr. de rol nominal unic:  14858
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 13163506 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 125, 
Parcela: 654/2, Tarla: 155, Suprafata 
Totala: 6.553; Suprafete: , arabil:6.552,
76 mp

1 Dec 17686/22.11.2021;

312,00 215,00 527,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 312,00 215,00 527,00

T O T A L  (LEI  RON) : 312,00 215,00 527,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC TIMAC INTERNATIONAL  SI MIKLOS STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  15552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.564; Suprafete: , arabil:2.564,
10 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC TRANS MADY SRL 
Nr. de rol nominal unic:  14911
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  75 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 16562048 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAF ; CC: 0; Masa: 18; CP:; 
Seria: T80394; Nr.:XLRTE85XC0E5546
89; Serie sasiu: XLRTE85XC0E554689

1

1.338,00 970,00 2.308,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: KOMATSU ; CC: 4412; Masa
: ; CP:; Seria: -; Nr.:KMTWB015K77F50
123; Serie sasiu: KMTWB015K77F501
23

2

128,00 32,00 160,00

T O T A L   : 1.466,00 1.002,00 2.468,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.466,00 1.002,00 2.468,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.466,00 1.002,00 2.468,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC VANADIS '94 PROD COM 
Nr. de rol nominal unic:  14788
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. LIBERTATII , nr. 1

, bl.  A1 , sc.  2 , et.  2 , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 5905035 , tel./fax 0213177454 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 244, 
Suprafata Totala: 6.697; Suprafete: , 
liber:6.697,00 mp

1 Dec 17195/24.03.2021;

0,00 2,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 2,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 2,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC VENDRA INVEST SRL 
Nr. de rol nominal unic:  15473
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 21794893 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2785
, Parcela: 962/22, Tarla: 208, Suprafata 
Totala: 9.901; Suprafete: , arabil:9.901,
00 mp

1

137,00 25,00 162,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 137,00 25,00 162,00

T O T A L  (LEI  RON) : 137,00 25,00 162,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SC VICTORION PROSPER SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1667519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BUCURESTII NOI , 

nr.  51 , bl.  B1 , sc.  3 , et.  8 , ap.  122
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 28324279 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1180250XXXXX

Taxa reclama si publicitate 9683 / 14.11
.2011

1

296,00 0,00 296,00

T O T A L  Alte Taxe : 296,00 0,00 296,00

T O T A L  (LEI  RON) : 296,00 0,00 296,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCARLAT  FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1745451
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 32 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU BAOTIAN ; CC
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 6518250; 
Nr.:LX6TCAP9161508146; Serie sasiu: 
LX6TCAP9161508146

1

54,00 20,00 74,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA47568; Nr.:UU1LS
DAAH33447762; Serie sasiu: UU1LSD
AAH33447762

2

667,00 478,00 1.145,00

T O T A L   : 721,00 498,00 1.219,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 721,00 498,00 1.219,00

T O T A L  (LEI  RON) : 721,00 498,00 1.219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCARLAT  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11337
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 32 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1491028400855 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 32, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50350, Cl. lemn fara inst.:58,00 mp (su
p. utila:  41,43 mp), Suprafata Totala: 
58; An ct.:1990

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 12,00 1,00 13,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50352, Parcela: 4095;4096;4097, Tarla: 
96, Suprafata Totala: 157; Suprafete: , 
liber:157,00 mp

2

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 32 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50350, Parcela: 4095;
4096;4097, Tarla: 96, Suprafata Totala: 
200; Suprafete: , liber:142,00 mp, 
ocupat:58,00 mp

3

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50349, Parcela: 4095;4096;4097, Tarla: 
96, Suprafata Totala: 68; Suprafete: , 
liber:68,33 mp

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 27,00 2,00 29,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 50; Masa

5
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1600; CP:; Seria: 080610158; Nr.:0806
10158; Serie sasiu: 080610158

8,00 1,00 9,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOSCUTER ; CC: 50; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 080865996; Nr
.:080865996; Serie sasiu: 080865996

6

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 16,00 2,00 18,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 2,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 166,00 10,00 176,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCARLAT  RAZVAN-MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1630300
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 32 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 173289 , C.I.F.**) 1931016471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 32, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
50351, Cl. beton fara inst.:91,00 mp (s
up. utila:  65,00 mp), Suprafata Totala: 
91; An ct.:2010

1

146,00 57,00 203,00

T O T A L  Cladiri : 146,00 57,00 203,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 318 / 
31.12.2009

2

421,00 108,00 529,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local R16/0682205 / 06.1
2.2016

3 R16/0682205/

176,00 0,00 176,00

Amenzi buget local PIFX/0088151 / 10.
09.2016

4 PIFX/0088151/

750,00 0,00 750,00

Amenzi buget local PLG/0139562 / 07.
05.2017

5 PLG/0139562/

580,00 0,00 580,00

Amenzi buget local PIFX/ 0200079 / 05.
05.2018

6 PIFX/ 0200079/

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 2.797,00 108,00 2.905,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.943,00 165,00 3.108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCHIMDT  SOFIA ; STOICA GHEORGHE-1681115431521
Nr. de rol nominal unic:  12975
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 66 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2501220400484 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 185; Suprafete: , liber:184,96 
mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCHMDT SOFIA:  STOICA RADA;TOMA STANA;CRISTACHE IOANA;OPREA NICULINA 
Nr. de rol nominal unic:  1946871
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  68 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2501220400484 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE Rang: V, Zona: B, Parcela: 301/
79/1, Tarla: 62, Suprafata Totala: 694; 
Suprafete: , arabil:694,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SCHMIDT  MIOARA 
Nr. de rol nominal unic:  11022
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640227135067 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SECELEANU  EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  12338
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 06432; Nr.:06432; 
Serie sasiu: 06432

1

492,00 214,00 706,00

T O T A L   : 492,00 214,00 706,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 492,00 214,00 706,00

T O T A L  (LEI  RON) : 492,00 214,00 706,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SECELEANU  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  13015
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:40,05 mp (sup. utila:  28
,61 mp), Suprafata Totala: 40; An ct.:2
006

1

72,00 35,00 107,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

27,00 73,00 100,00

T O T A L  Cladiri : 99,00 108,00 207,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:31.12.2012

3

172,00 409,00 581,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Suprafata Totala: 
420; Suprafete: , liber:379,95 mp, 
ocupat:40,05 mp

4

249,00 174,00 423,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 3 
Rang: V, Zona: B, Suprafata Totala: 
588; Suprafete: , arabil:588,00 mp

5

43,00 22,00 65,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 464,00 605,00 1.069,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

402,00 767,00 1.169,00
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Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

7

689,00 244,00 933,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.091,00 1.011,00 2.102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.654,00 1.724,00 3.378,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SECELEANU MIHAI STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  1677837
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GARII , nr. 5 , bl. , sc. 

, et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/189043 , C.I.F.**) 1830925226851 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD ; CC: 1597; Masa: 
1600; CP:; Seria: WJ84008; Nr.:WFOA
XXGCAAWJ84008; Serie sasiu: 
WFOAXXGCAAWJ84008

1

192,00 31,00 223,00

T O T A L   : 192,00 31,00 223,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 192,00 31,00 223,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0104611 / 13
.06.2017

2 PIFX/0104611/

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.497,00 31,00 1.528,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SECHEL  STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11231
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An ct.:2006

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SECOSAN MIRELA 
Nr. de rol nominal unic:  13591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. JIULUI , nr. 142 , 

bl.   , sc.   , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/863832 , C.I.F.**) 2690517424527 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 106 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 852CF457, Cl. beton 
fara inst.:110,00 mp (sup. utila:  78,57 
mp), Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

1

284,00 72,00 356,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 106 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 852CF 457, Cl. beton 
fara inst.:110,00 mp (sup. utila:  78,57 
mp), Suprafata Totala: 110; An ct.:2006

2

283,00 72,00 355,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 106 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 852CF457, Anexe 
lemn fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,
57 mp), Suprafata Totala: 12; An 
anexa:2004

3

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 571,00 144,00 715,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 106 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 852 CF 457, Parcela: 
5926-5927, Tarla: CV144, Suprafata 
Totala: 395; Suprafete: , arabil:395,00 
mp

4

21,00 10,00 31,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 106 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 852CF 457, Parcela: 

5
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5926-5927, Tarla: CV 144, Suprafata 
Totala: 605; Suprafete: , liber:483,00 
mp, ocupat:122,00 mp

136,00 47,00 183,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 157,00 57,00 214,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2009

6

421,00 105,00 526,00

T O T A L  Alte Taxe : 421,00 105,00 526,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.149,00 306,00 1.455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SEGARCEANU ADELA 
Nr. de rol nominal unic:  1852849
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. G-RAL PETRE 

POPOVAT , nr.  65 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/655266 , C.I.F.**) 2480907400945 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. VERONICA MICLE, nr. 16 
Rang: V, Zona: B, Anexe beton fara 
inst.:26,50 mp (sup. utila:  18,93 mp), 
Suprafata Totala: 27; An anexa:2015

1

15,00 2,00 17,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 2,00 17,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 1250:CARTE FUNCIARA 53715, 
Parcela: 19, Tarla: 2, Suprafata Totala: 
1.050; Suprafete: , liber:1.023,50 mp, 
ocupat:26,50 mp

2

234,00 56,00 290,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 234,00 56,00 290,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 7804 / 
31.12.2014

3

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 568,00 105,00 673,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  S-ENTREPRISES S.A 
Nr. de rol nominal unic:  14774
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PICTOR ION 

NEGULICI , nr.  40 , bl.  A , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 6121168 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.800; Suprafete: , liber:7.800,0
0 mp

1

4.124,00 2.090,00 6.214,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4.124,00 2.090,00 6.214,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4.124,00 2.090,00 6.214,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBAN  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1773777
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 3 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
112678; Nr.:WVWZZZ3BZYE233925; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZYE233925

1

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN TOURAN; 
CC: 1968; Masa: 0; CP:0; Seria: 
390673; Nr.:WVGZZZ1TZ8W116606; 
Serie sasiu: WVGZZZ1TZ8W116606

2 Dec 1944/17.02.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 400,00 24,00 424,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBAN  MARIAN; SERBAN ELENA, abitatie viagera asupra C1
Nr. de rol nominal unic:  12888
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PADURII , nr. 3 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 396130 , C.I.F.**) 1810317230913 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:9,00 mp (sup. 
utila:  6,43 mp), Suprafata Totala: 9; An 
anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:31,80 mp (sup. utila:  22
,71 mp), Suprafata Totala: 32; An ct.:2
006

2

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 3 Rang: V, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:62,40 mp (
sup. utila:  44,57 mp), Suprafata Totala: 
62; An ct.:1997

3

42,00 3,00 45,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 3 Rang: V, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:9,80 mp (su
p. utila:  7,00 mp), Suprafata Totala: 10; 
An ct.:1997

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 3 Rang: V, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:38,70 
mp (sup. utila:  27,64 mp), Suprafata 
Totala: 39; An anexa:1997

5

8,00 0,00 8,00
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Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PADURII, nr. 3 Rang: V, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:81,30 
mp (sup. utila:  58,07 mp), Suprafata 
Totala: 81; An anexa:1997

6

7,00 0,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 67,00 3,00 70,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 884; Suprafete: , 
arabil:884,00 mp

7

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 402; Suprafete: , liber:169,00 
mp, ocupat:233,00 mp

8

26,00 2,00 28,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 206,00 10,00 216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBAN  MARIANA LIVIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14048
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBAN MARIA:TARAN MARIA:POPA MARIAN:DINU CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  1998131
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.300; Suprafete: , arabil:1.300,
00 mp

1

68,00 53,00 121,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 68,00 53,00 121,00

T O T A L  (LEI  RON) : 68,00 53,00 121,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: SERBAN MARIANA CNP 2780328414529: SERBAN IULIANA CNP 2810610410081:SERBAN 
FLORENTINA CNP 2841010410077

Nr. de rol nominal unic:  11351
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. GIULESTI , nr. 

337 , bl.  3 , sc.   , et.  6 , ap.  53
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/999711 , C.I.F.**) 2780328414529 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: Constructie 
neintabulata, Cl. lemn fara inst.:36,00 
mp (sup. utila:  25,71 mp), Suprafata 
Totala: 36; An ct.:1960

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: Anexa neintabulata, 
Anexe lemn fara inst.:7,04 mp (sup. 
utila:  5,03 mp), Suprafata Totala: 7; An 
anexa:1973

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 7,00 1,00 8,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53174, Parcela: 4929,
4930,4931, Tarla: 113, Suprafata Totala
: 525; Suprafete: , arabil:525,00 mp; 
Data iesire:16.03.2020

3

0,00 1,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53174, Parcela: 4929,
4930,4931, Tarla: 113, Suprafata Totala
: 915; Suprafete: , arabil:915,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PRIMAVERII, nr. 12 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 53174, Parcela: 4929,
4930,4931, Tarla: 113, Suprafata Totala
: 353; Suprafete: , liber:309,96 mp, 
ocupat:43,04 mp

18,00 2,00 20,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 3,00 23,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 245,00 27,00 272,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBANUTA GABRIELA;  SERBANUTA VIRGIL NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  15654
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2780813390727 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 728; Suprafete: , arabil:728,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SERBU  CONSTANTIN CNP 1560927400311: SERBU RODICA CNP 2600929400156
Nr. de rol nominal unic:  13323
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION CIMPINEANU , 

nr.  31 , bl.  4 , sc.  A , et.  4 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/982601 , C.I.F.**) 1560927400311 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1193, 
Parcela: 969/28, Tarla: 211, Suprafata 
Totala: 4.832; Suprafete: , arabil:4.832,
00 mp

1

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIGMAFARM SRL 
Nr. de rol nominal unic:  3630492
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CHITILA , satul/sectorul CHITILA , str. BANATULUI , nr. 

227 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23077615 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
56909, Parcela: 825/8, Tarla: 172, 
Suprafata Totala: 2.850; Suprafete: , 
liber:2.850,00 mp

1

184,00 11,00 195,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 184,00 11,00 195,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 11,00 195,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIIA MARIAN-ALIN 
Nr. de rol nominal unic:  4088622
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 10 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 710359 , C.I.F.**) 1870729384967 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local / 07.12.20211 /Dosar executare nr.23622 21.10.
2021

390,00 0,00 390,00

T O T A L  Alte Taxe : 390,00 0,00 390,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 0,00 390,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SILIANOVICI  CRISTINA DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10314
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2711013461531 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:39,75 mp (sup. utila:  28,39 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

1

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 17,00 2,00 19,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 344; Suprafete: , arabil:344,06 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 399; Suprafete: , liber:359,22 
mp, ocupat:39,75 mp

3

50,00 6,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 6,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 287,00 31,00 318,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMA  CATALINA GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  1587526
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 480 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 346726 , C.I.F.**) 2830225471336 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, Cl. 
lemn fara inst.:137,00 mp (sup. utila:  
97,86 mp), Suprafata Totala: 137; An 
ct.:1960

1

44,00 6,00 50,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup. 
utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:1960

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Anexe lemn fara inst.:41,00 mp (sup. 
utila:  29,29 mp), Suprafata Totala: 41; 
An anexa:1960

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 6,00 57,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 757, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 849; Suprafete: , liber:648,00 

4
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mp, ocupat:201,00 mp
108,00 11,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 759, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 2.242; Suprafete: , arabil:2.242,
00 mp

5

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 565 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57609:INCHEIERE DE 
INTABULARE NR 9269/18,02,2019, 
Parcela: 760, Tarla: 21, Suprafata 
Totala: 442; Suprafete: , vii:442,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 12,00 136,00

T O T A L  (LEI  RON) : 175,00 18,00 193,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMA  RADA 
Nr. de rol nominal unic:  334306
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 225 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2430227400536 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN ; CC: 1587; Masa: 
1600; CP:; Seria: 2917713; Nr.:VF7LCN
FUC74455762; Serie sasiu: VF7LCNFU
C74455762

1

321,00 76,00 397,00

T O T A L   : 321,00 76,00 397,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 321,00 76,00 397,00

T O T A L  (LEI  RON) : 321,00 76,00 397,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMION  GABRIELA-GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  12564
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  29 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 305056 , C.I.F.**) 2570221400125 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:23,00 mp (sup. 
utila:  16,43 mp), Suprafata Totala: 23; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:40,55 mp (sup. utila:  28
,96 mp), Suprafata Totala: 41; An ct.:2
006

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 488; Suprafete: , vii:4
88,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.020; Suprafete: , liber:956,45 
mp, ocupat:63,55 mp

5

66,00 4,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 70,00 4,00 74,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 10,00 202,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMION DOINA ;;  SIMION OCTAVIAN 
Nr. de rol nominal unic:  192695
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: V, Zona: A, 
Tarla: 28, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , arabil:1.000,00 mp

1

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 24,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 24,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMION PAULA CNP 2630111130582:SIMION GHEORGHE CNP 1600718130587
Nr. de rol nominal unic:  2379277
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.  60 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KZ/080492 , C.I.F.**) 2630111130582 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 52712, Parcela: 192/53, Tarla: 27, 
Suprafata Totala: 4.597; Suprafete: , 
arabil:4.597,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMON PETER JOSEF 
Nr. de rol nominal unic:  15354
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. OLTENI , nr. 18 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RPU/35894 , C.I.F.**) 7500812400011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. OLTENI, nr. 18 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 159, Cl. lemn fara inst.:239,43 
mp (sup. utila:  171,02 mp), Suprafata 
Totala: 239; An ct.:2002

1

710,00 391,00 1.101,00

T O T A L  Cladiri : 710,00 391,00 1.101,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

689,00 244,00 933,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 244,00 933,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.399,00 635,00 2.034,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMONESCU  MARIAN, ION, EMIL, DUMITRU ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.279; Suprafete: , arabil:10.2
79,00 mp

1

554,00 381,00 935,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

87,00 175,00 262,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 641,00 556,00 1.197,00

T O T A L  (LEI  RON) : 641,00 556,00 1.197,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIMU  RARES  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  15596
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KX 247875 , C.I.F.**) 1681029120650 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 529; Suprafete: , arabil:529,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SIRBU - SKARSTAD MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1595094
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. DUZILOR , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/176958 , C.I.F.**) 2680911470075 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 
130601; Nr.:WVWZZZ3BZYE205979; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZYE205979

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SLAV  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  14301
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.929; Suprafete: , 
arabil:10.929,00 mp

1

151,00 24,00 175,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 151,00 24,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 151,00 24,00 175,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SMARANDESCU PETRE, CNP 1381116400474 SMARANDESCU DINA, CNP 2441202400485
Nr. de rol nominal unic:  11908
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 175906 , C.I.F.**) 1381116400474 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, sc. -, 
et. 1, ap. 6 Rang: IV, Zona: A, Cl. beton 
fara inst.:59,61 mp (sup. utila:  42,58 
mp), Suprafata Totala: 60; An ct.:1965

1

31,00 3,00 34,00

T O T A L  Cladiri : 31,00 3,00 34,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, et. 1 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 344/1,1,6:C
F 5600, Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 50; Suprafete: , 
arabil:50,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D019005; Nr.:U
U1KSD0W539186860; Serie sasiu: UU
1KSD0W539186860

3

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 207,00 12,00 219,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SNAGOVEANU  DORINA SI SNAGOVEANU NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  14689
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1740709471019 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.562; Suprafete: , arabil:8.562,
00 mp

1

41,00 4,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 41,00 4,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOARE  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  14413
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.100; Suprafete: , 
arabil:2.100,00 mp

1

114,00 76,00 190,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

18,00 36,00 54,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 132,00 112,00 244,00

T O T A L  (LEI  RON) : 132,00 112,00 244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOARE  ION-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  13128
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. MIERLEI , nr. 23 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2501013400308 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
ct.:2006

1

197,00 45,00 242,00

T O T A L  Cladiri : 197,00 45,00 242,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.120; Suprafete: , vii
:1.120,00 mp

2

23,00 4,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 565; Suprafete: , 
arabil:565,00 mp

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 990; Suprafete: , liber:918,00 
mp, ocupat:72,00 mp

4

303,00 60,00 363,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 334,00 65,00 399,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 8.025; Suprafete: , 
arabil:8.025,00 mp

5

153,00 33,00 186,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 153,00 33,00 186,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

6

420,00 82,00 502,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 82,00 502,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.104,00 225,00 1.329,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOARE  NIVES-MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  4074521
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. Vultureni , nr. 15

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK 223385 , C.I.F.**) 2751030443018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51002, Parcela: 557/26, Tarla: 135, 
Suprafata Totala: 646; Suprafete: , 
arabil:646,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
51003, Parcela: 557/26, Tarla: 135, 
Suprafata Totala: 646; Suprafete: , 
arabil:646,00 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOARE DOINA;  STEFAN IONICA 
Nr. de rol nominal unic:  13903
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.027; Suprafete: , arabil:2.027,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOFRAN  NICOLETA-VALI 
Nr. de rol nominal unic:  1931504
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 34

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 141338 , C.I.F.**) 2820322471333 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 320d ; CC: 1951; Masa
: 2000; CP:; Seria: 83179505; Nr.:WBA
AL71020KG56708; Serie sasiu: 
WBAAL71020KG56708

1

1.082,00 289,00 1.371,00

T O T A L   : 1.082,00 289,00 1.371,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.082,00 289,00 1.371,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.082,00 289,00 1.371,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOLOGIUC  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  11071
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 0 , bl. 

- , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 076326 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:2
006

1

12,00 8,00 20,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:52,78 mp (sup. utila:  37,70 
mp), Suprafata Totala: 53; An ct.:2006

2

70,00 39,00 109,00

T O T A L  Cladiri : 82,00 47,00 129,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 420; Suprafete: , vii:419,70 mp

3

12,00 7,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 703; Suprafete: , arabil:702,57 
mp

4

54,00 26,00 80,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 186; Suprafete: , arabil:185,93 
mp

5

6,00 5,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 0 Rang: IV, Zona
: B, Suprafata Totala: 510; Suprafete: , 
liber:509,87 mp

183,00 123,00 306,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 255,00 161,00 416,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.600; Suprafete: , arabil:3.600,
00 mp

7

100,00 64,00 164,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 100,00 64,00 164,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

8

555,00 255,00 810,00

T O T A L  Alte Taxe : 555,00 255,00 810,00

T O T A L  (LEI  RON) : 992,00 527,00 1.519,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOLOGIUC  IONUT-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1604850
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 477 , 

bl.  P2 , sc.  1 , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 347999 , C.I.F.**) 1950210460064 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA GTC ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 19GB37
90; Nr.:WOLOAHL0865052071; Serie 
sasiu: WOLOAHL0865052071

1

257,00 63,00 320,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT BOXER ; CC: 
2446; Masa: 2600; CP:; Seria: 0036141
; Nr.:VF3231H5215080698; Serie sasiu
: VF3231H5215080698

2

4.008,00 970,00 4.978,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN EOS ; CC: 
1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 083392; 
Nr.:WVWZZZ1FZ7V006437; Serie 
sasiu: WVWZZZ1FZ7V006437

3

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2287; Masa: 12
CP:; Nr.:ZCFC3582005597975; Serie 
sasiu: ZCFC3582005597975

4

1.152,00 210,00 1.362,00

T O T A L   : 5.617,00 1.255,00 6.872,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 5.617,00 1.255,00 6.872,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PIFX 0076360 / 15.07.20165 0076360/PV

1.875,00 0,00 1.875,00

Alte amenzi PPHX 104046 / 09.08.20166 104046/PV
250,00 0,00 250,00

Alte amenzi CP 8901015 / 23.03.20157 8901015/PV
195,00 0,00 195,00

Alte amenzi PA 1943861 / 15.01.20148 1943861/PV
170,00 0,00 170,00
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Alte amenzi CP 4879192 / 04.01.20149 4879192/PV
170,00 0,00 170,00

Alte amenzi CP 0856758 / 30.06.201210 0856758/PV
210,00 0,00 210,00

Alte amenzi CP 5742069 / 13.05.201211 5742069/PV
170,00 0,00 170,00

Alte amenzi CP 5102696 / 03.10.201412 5102696/PV
480,00 0,00 480,00

Alte amenzi CP 1393134 / 16.06.201413 1393134/PV
70,00 0,00 70,00

Alte amenzi CP 2493290 / 01.03.201414 2493290/PV
140,00 0,00 140,00

T O T A L  Alte Taxe : 3.730,00 0,00 3.730,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9.347,00 1.255,00 10.602,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SORICA  IONELA 
Nr. de rol nominal unic:  12473
Domiciliul fiscal:  ROMÂNIA , judeţul  ILFOV , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna  PERIŞ , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2800520230910 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BURIAŞ, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 9, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: B, Cl. beton fara inst.:4
9,29 mp (sup. utila:  35,21 mp), 
Suprafata Totala: 49; An ct.:2015; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

31,00 2,00 33,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 499, bl. 7, sc. 1, 
et. 2, ap. 9 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
630/1:2:9:Incheiere de Intabulare nr 
186989/05,08,2017, Cl. beton fara 
inst.:55,82 mp (sup. utila:  39,87 mp), 
Suprafata Totala: 56; An ct.:1960; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

29,00 2,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 60,00 4,00 64,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 4,00 64,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SOTIR  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11725
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. REDEA , nr. 47 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 133030 , C.I.F.**) 1711223416017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.000; Suprafete: , arabil:7.000,
00 mp

1

66,00 7,00 73,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 947/
26, Tarla: 202, Suprafata Totala: 5.011; 
Suprafete: , arabil:5.011,00 mp

2

47,00 5,00 52,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 947/
26, Tarla: 202, Suprafata Totala: 10.20
8; Suprafete: , arabil:10.208,00 mp

3

96,00 11,00 107,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 209,00 23,00 232,00

T O T A L  (LEI  RON) : 209,00 23,00 232,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SPILCA ION ;;  SPILCA ADELA 
Nr. de rol nominal unic:  15702
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 35 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AS 319180 , C.I.F.**) 1690924031854 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 35 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:115,00 mp 
(sup. utila:  82,14 mp), Suprafata 
Totala: 115; An ct.:2014

1

82,00 5,00 87,00

T O T A L  Cladiri : 82,00 5,00 87,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 96; Suprafete: , arabil:96,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 35 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 4240, Parcela: 3956/1
;3957;3958;3959, Tarla: 91, Suprafata 
Totala: 300; Suprafete: , liber:190,80 
mp, ocupat:109,20 mp

3

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 20,00 2,00 22,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 54 / 
31.12.2013

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 213,00 12,00 225,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SPIREA  DANIEL CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  2476078
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.  2 , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1860508460135 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A6 ; CC: 2698; Masa: 
3000; CP:; Nr.:WAUZZZ4F57N127255; 
Serie sasiu: WAUZZZ4F57N127255

1

15.563,00 7.120,00 22.683,00

T O T A L   : 15.563,00 7.120,00 22.683,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 15.563,00 7.120,00 22.683,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15.563,00 7.120,00 22.683,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SPIREANU STEFAN  CORNEL : SPIREANU ADRIAN - SPIRU 
Nr. de rol nominal unic:  14657
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/903060 , C.I.F.**) 1570408400356 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 207/1, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 225; Suprafete: , arabil:225,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAICU ELENA CNP 2780926341703:STAICU DUMITRU CNP 1760117211661
Nr. de rol nominal unic:  3517792
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  9 , bl.  U4 , sc.  2 , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/575283 , C.I.F.**) 2780926341703 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4456
/3:CF 50124, Suprafata Totala: 543; 
Suprafete: , arabil:543,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4456
/4, Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
arabil:500,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4456
/16:COTA INDIVIZA DE 1/16 DIN 
TOTALUL DE TEREN INTRAVILAN DE 
2465MP CU DESTINATIA DE DRUM, 
Suprafata Totala: 154; Suprafete: , 
arabil:154,06 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  10640
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 59 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 065364 , C.I.F.**) 1600129400421 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:171,32 mp (sup. utila:  122,37 mp)
, Suprafata Totala: 171; An ct.:2006

1

123,00 7,00 130,00

T O T A L  Cladiri : 123,00 7,00 130,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 901; Suprafete: , 
liber:729,61 mp, ocupat:171,32 mp

2

58,00 3,00 61,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 58,00 3,00 61,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.600; Suprafete: , arabil:1.599,
98 mp

3

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA RAPID ; CC: 1197; 
Masa: 1600; CP:; Seria: E56264; Nr.:TM
BAM6NH7E40110261; Serie sasiu: 
TMBAM6NH7E40110261

4

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 348,00 20,00 368,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  2984749
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 56 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770116155229 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 3140/2, Parcela: 240-245, Tarla: 5, 
Suprafata Totala: 770; Suprafete: , 
arabil:770,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1 Dec /22.09.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT LAGUNA ; CC: 
1783; Masa: 2000; CP:; Seria: CO7384
1; Nr.:VF1B564CE23259639; Serie 
sasiu: VF1B564CE23259639

2 Dec /22.09.2021;

512,00 104,00 616,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 31800060; Nr.:WBAH
M22010DN70143; Serie sasiu: WBAHM
22010DN70143

3 Dec /22.09.2021;

5.595,00 1.842,00 7.437,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD TRANZIT ; CC: 1998; 
Masa: 12; CP:; Seria: 1B73995; Nr.:WF
OVXXBDFV1B73995; Serie sasiu: 
WFOVXXBDFV1B73995

4 Dec /22.09.2021;

960,00 197,00 1.157,00

T O T A L   : 7.067,00 2.143,00 9.210,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 7.067,00 2.143,00 9.210,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7.068,00 2.143,00 9.211,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  12205
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 575 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2350511155246 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2006

1

11,00 9,00 20,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:42,75 mp (sup. utila:  30,54 mp), 
Suprafata Totala: 43; An ct.:2006

2

90,00 68,00 158,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

23,00 54,00 77,00

T O T A L  Cladiri : 124,00 131,00 255,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 432; Suprafete: , liber:380,25 
mp, ocupat:51,75 mp; Data iesire:31.12
.2010

4

3,00 4,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

78,00 174,00 252,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 575 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 746;747, Tarla: 21, 

6
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Suprafata Totala: 565; Suprafete: , 
arabil:565,00 mp

43,00 30,00 73,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 575 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 746;747, Tarla: 21, 
Suprafata Totala: 261; Suprafete: , 
liber:261,00 mp

7

142,00 121,00 263,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 266,00 329,00 595,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

484,00 1.106,00 1.590,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

9

745,00 393,00 1.138,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.229,00 1.499,00 2.728,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.619,00 1.959,00 3.578,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  13266
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

63,00 33,00 96,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

6,00 16,00 22,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 49,00 118,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

45,00 115,00 160,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 45,00 115,00 160,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 164,00 278,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  FLORIN-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1931372
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  58 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 281756 , C.I.F.**) 1920123297251 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 269107; 
Nr.:WVWZZZ1JZ3W566832; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZ3W566832

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PPHX 546483 / 14.09.20212 546483/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 636,00 3,00 639,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  10058
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 395 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/246910 , C.I.F.**) 2720216470089 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 395, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
55700, Cl. beton fara inst.:131,00 mp (
sup. utila:  93,57 mp), Suprafata Totala: 
131; An ct.:2010

1

613,00 275,00 888,00

T O T A L  Cladiri : 613,00 275,00 888,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 395 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 55700, Parcela: 2144,
2145,2146,2147,2148, Tarla: CV 55, 
Suprafata Totala: 818; Suprafete: , 
liber:687,00 mp, ocupat:131,00 mp

2

369,00 176,00 545,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 369,00 176,00 545,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 205 GR ; CC: 
1360; Masa: 1600; CP:; Seria: 0317205
; Nr.:XF3741A47E5329749; Serie sasiu
: XF3741A47E5329749

3

414,00 196,00 610,00

T O T A L   : 414,00 196,00 610,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 414,00 196,00 610,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

777,00 313,00 1.090,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBX / 687276 / 22
.09.2018

5 PBX / 687276/

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.647,00 313,00 1.960,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 3.043,00 960,00 4.003,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  13915
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.467; Suprafete: , arabil:10.4
66,60 mp

1

50,00 5,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 50,00 5,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 5,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  1669104
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  114 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 335728 , C.I.F.**) 1680601470018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO TICO ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 608583; Nr.:KL
A3S11BDYC671748; Serie sasiu: KLA
3S11BDYC671748

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie AP/1440158 / 19.0
3.2010

2 AP/1440158/

70,00 0,00 70,00

T O T A L  Alte Taxe : 70,00 0,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 102,00 3,00 105,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  SORIN - CATALIN SI IULIA 
Nr. de rol nominal unic:  14335
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1741121293120 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 967; Suprafete: , 
arabil:967,05 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 818; Suprafete: , 
arabil:817,50 mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN  SORIN CATALIN SI STAN JULIA 
Nr. de rol nominal unic:  14566
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
arabil:102,20 mp

1

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 967; Suprafete: , 
arabil:967,05 mp

2

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 26,00 92,00

T O T A L  (LEI  RON) : 66,00 26,00 92,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN ECATERINA,  STAN ALEXANDRU, STAN FLORIN 
Nr. de rol nominal unic:  15054
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 065364 , C.I.F.**) 1600129400421 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.100; Suprafete: , arabil:2.100,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13665
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VALEA IALOMITEI 

, nr.  1 , bl.  C18A , sc.  3 , et.  4 , ap.  108
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/432158 , C.I.F.**) 1511018400295 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 52597, Parcela: 198, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 3.461; Suprafete: , 
arabil:3.461,00 mp

1

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 55478, Parcela: 198/19, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 1.552; Suprafete: , 
arabil:1.552,00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN MARIN CNP 1470108400252;  STAN CARMEN-FLORENTA CNP 2681204421538
Nr. de rol nominal unic:  12589
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. Arh.Ion Berindei , 

nr.  9 , bl.  20 , sc.  C , et.  10 , ap.  130
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/541722 , C.I.F.**) 1470108400252 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROF.IONITA ION, nr. 47 Rang: IV
Zona: B, Nr.Cad: 28:CF 56109, Cl. 
beton fara inst.:43,00 mp (sup. utila:  
30,71 mp), Suprafata Totala: 43; An 
ct.:1920

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 15,00 1,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 47 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 28:CF 
56109, Suprafata Totala: 1.131; 
Suprafete: , arabil:1.131,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. PROF. IONITA ION, nr. 47 
Rang: V, Zona: B, Nr.Cad: 28:CF 
56109, Suprafata Totala: 700; 
Suprafete: , liber:657,00 mp, ocupat:43
,00 mp

3

33,00 3,00 36,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 162,00 9,00 171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STAN VASILICA;  ALEXE FLORINA;CARBUNARU VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  310743
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/
1/4/1, Tarla: 214, Suprafata Totala: 2.0
29; Suprafete: , arabil:2.029,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCESCU LAURENTIU  GABRIEL  POPA ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  14088
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670921450025 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.685; Suprafete: , arabil:3.684,
76 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  AURELIAN ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  1626648
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 40 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1921129410036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1995; Masa: 
2000; CP:; Seria: C000488; Nr.:VF1JZ0
LA644534776; Serie sasiu: VF1JZ0LA
644534776

1 Dec 17284/06.04.2021;

389,00 44,00 433,00

T O T A L   : 389,00 44,00 433,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 389,00 44,00 433,00

T O T A L  (LEI  RON) : 389,00 44,00 433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13223
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna CORBEANCA , satul/sectorul CORBEANCA , str. SCURTA 

, nr.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720108470040 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
DRUM DE ACCES, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 331; Suprafete: , 
arabil:331,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.106; Suprafete: , arabil:1.106,
00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 903; Suprafete: , arabil:903,42 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 149 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 1365/2/2/1, Parcela: 
563/2/1/II, Tarla: 138, Suprafata Totala: 
200; Suprafete: , arabil:200,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12886
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 05778; Nr.:05
778; Serie sasiu: 05778

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  FLORICA SI RADU STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  13268
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 6.033; Suprafete: , arabil:6.033,
00 mp

1

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 29,00 3,00 32,00

T O T A L  (LEI  RON) : 29,00 3,00 32,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  GABRIEL IULIAN:STANCIU NICOLETA ELENA-2770917083701
Nr. de rol nominal unic:  14199
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SFANTUL 

STEFAN , nr.  16 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/247753 , C.I.F.**) 1750711201010 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
STEFAN, nr. 16, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Locuinta subsol/ma
nsarda:92,13 mp (sup. utila:  65,81 mp)
, Suprafata Totala: 92; An anexa:2006

1

82,00 5,00 87,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
STEFAN, nr. 16, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:1
08,39 mp (sup. utila:  77,42 mp), 
Suprafata Totala: 108; An ct.:2006

2

78,00 5,00 83,00

T O T A L  Cladiri : 160,00 10,00 170,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
STEFAN, nr. 16 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 500; Suprafete: , 
liber:391,84 mp, ocupat:108,39 mp

3

32,00 3,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 16 Rang: V, Zona: A, Nr.
Cad: 57058:CF57058, Parcela: 214/1/8:
214/1/9, Tarla: 31, Suprafata Totala: 
324; Suprafete: , arabil:324,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 

5
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STEFAN, nr. 16 Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1054/4, Parcela: 214/1/1/7, Tarla: 
31, Suprafata Totala: 356; Suprafete: , 
arabil:356,43 mp

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 305,00 18,00 323,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12986
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  54 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:7,50 mp (sup. 
utila:  5,36 mp), Suprafata Totala: 8; An 
anexa:2006

1

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:40,05 mp (sup. utila:  28
,61 mp), Suprafata Totala: 40; An ct.:2
006

2

82,00 59,00 141,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

6,00 12,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 99,00 79,00 178,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 978; Suprafete: , vii:9
78,00 mp

4

71,00 48,00 119,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 532; Suprafete: , 
arabil:532,00 mp

5

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 330; Suprafete: , liber:282,45 
mp, ocupat:47,55 mp

214,00 157,00 371,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

18,00 35,00 53,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 314,00 248,00 562,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 9.660; Suprafete: , 
arabil:9.660,00 mp

8

435,00 315,00 750,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

9

0,00 31,00 31,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 435,00 346,00 781,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

48,00 85,00 133,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2013

11

1.266,00 796,00 2.062,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.314,00 881,00 2.195,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.162,00 1.554,00 3.716,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  ION 
Nr. de rol nominal unic:  1660357
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. PROF. IONITA ION , nr

.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1660505230926 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DUSTER ; CC: 999; 
Masa: 1600; CP:; Seria: U035041; Nr.:
VF1HJD20965572974; Serie sasiu: VF
1HJD20965572974

1

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 4,00 44,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14310
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.479; Suprafete: , 
arabil:6.479,00 mp

1

333,00 276,00 609,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

55,00 119,00 174,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 388,00 395,00 783,00

T O T A L  (LEI  RON) : 388,00 395,00 783,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  MARIA SI VLAD ION 
Nr. de rol nominal unic:  14557
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 16.900; Suprafete: , 
arabil:16.900,00 mp

1

866,00 553,00 1.419,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

144,00 271,00 415,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.010,00 824,00 1.834,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.010,00 824,00 1.834,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  14364
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.875; Suprafete: , 
arabil:1.875,00 mp

1

98,00 64,00 162,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 2.600; Suprafete: , 
arabil:2.600,00 mp

2

133,00 88,00 221,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.000; Suprafete: , 
arabil:6.000,00 mp

3

309,00 201,00 510,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 619; Suprafete: , 
arabil:618,75 mp

4

35,00 22,00 57,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

5

105,00 202,00 307,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 680,00 577,00 1.257,00

T O T A L  (LEI  RON) : 680,00 577,00 1.257,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  13265
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. BROSCARI 

, nr.  10 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580716400611 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1963
:CF1569, Suprafata Totala: 8.550; 
Suprafete: , arabil:8.550,13 mp

1

41,00 4,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

T O T A L  (LEI  RON) : 41,00 4,00 45,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  STANA 
Nr. de rol nominal unic:  14245
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 896; Suprafete: , vii:8
96,00 mp

1

35,00 23,00 58,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.247; Suprafete: , 
arabil:1.247,00 mp

2

63,00 33,00 96,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

3

9,00 20,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 107,00 76,00 183,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 4.452; Suprafete: , 
arabil:4.452,00 mp

4

227,00 152,00 379,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

5

37,00 73,00 110,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 264,00 225,00 489,00

T O T A L  (LEI  RON) : 371,00 301,00 672,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU  VASILE DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  1654314
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 76 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1940712471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
207724; Nr.:WVWZZZ3CZ9E142880; 
Serie sasiu: WVWZZZ3CZ9E142880

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 390,00 44,00 434,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU N.  ION 
Nr. de rol nominal unic:  14321
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 14.024; Suprafete: , 
arabil:14.024,00 mp

1

718,00 457,00 1.175,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

172,00 347,00 519,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 890,00 804,00 1.694,00

T O T A L  (LEI  RON) : 890,00 804,00 1.694,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU STAN;  STANCIU MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  11160
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  42 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 329213 , C.I.F.**) 1530930400524 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

4

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 9,00 0,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 0,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIU STEFANIA,IACOB MARCELA, GRIGORE ANA 
Nr. de rol nominal unic:  15010
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HC 489059 , C.I.F.**) 2670806470012 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.695; Suprafete: , arabil:2.695,
00 mp

1

135,00 90,00 225,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

21,00 42,00 63,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 156,00 132,00 288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 156,00 132,00 288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCIULESCU  VOICHITA INCHIS VANDUT PJ ROL 223 SC AMIDOR 
Nr. de rol nominal unic:  13278
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 453218 , C.I.F.**) 2460124400491 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Locuinta 
subsol/mansarda:79,40 mp (sup. utila:  
56,71 mp), Suprafata Totala: 79; An 
anexa:2009

1

587,00 457,00 1.044,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:122,60 mp (sup. utila:  87,57 mp), 
Suprafata Totala: 123; An ct.:2009

2

1.097,00 930,00 2.027,00

T O T A L  Cladiri : 1.684,00 1.387,00 3.071,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.684,00 1.387,00 3.071,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU  CRISTINA - ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1652303
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

11 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 231456 , C.I.F.**) 2850919471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: -; Nr.:TMBAJ7NE8H00
51725; Serie sasiu: TMBAJ7NE8H0051
725

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU  EUGEN-NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13222
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. IULIU MANIU , nr. 18

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1730704471017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 18 Rang
: V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:69,
09 mp (sup. utila:  49,35 mp), 
Suprafata Totala: 69; An anexa:2006

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 18 Rang
: V, Zona: A, Cl. lemn fara inst.:52,36 
mp (sup. utila:  37,40 mp), Suprafata 
Totala: 52; An ct.:2006

2

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Cladiri : 18,00 2,00 20,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 173; Suprafete: , 
livezi:172,69 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 321; Suprafete: , vii:3
20,72 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 398; Suprafete: , 
arabil:398,17 mp

5

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. IULIU MANIU, nr. 18 Rang
: V, Zona: A, Suprafata Totala: 786; 
Suprafete: , liber:664,40 mp, ocupat:12
1,45 mp

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 55,00 3,00 58,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 184,00 10,00 194,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU  FELIX-ALBERTO 
Nr. de rol nominal unic:  11942
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 30 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 420355 , C.I.F.**) 1710905163267 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:196,30 mp 
(sup. utila:  140,21 mp), Suprafata 
Totala: 196; An ct.:2014

1

262,00 29,00 291,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:50,00 mp (
sup. utila:  35,71 mp), Suprafata Totala: 
50; An ct.:2014

2

67,00 8,00 75,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Alta destinatie:50,35 mp (sup. 
utila:  35,96 mp), Suprafata Totala: 50; 
An anexa:2014

3

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 339,00 38,00 377,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 427/CF 427, Parcela: 
298,299,300,301, Tarla: 8, Suprafata 
Totala: 225; Suprafete: , vii:224,79 mp

4

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 427/CF 427, Parcela: 
298,299,300,301, Tarla: 8, Suprafata 
Totala: 1.710; Suprafete: , arabil:1.709,

5
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61 mp
8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 30 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 427/CF 247, Parcela: 
298,299,300,301, Tarla: 8, Suprafata 
Totala: 466; Suprafete: , liber:269,34 
mp, ocupat:196,30 mp

6

43,00 6,00 49,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 53,00 6,00 59,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A6 ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: 095540; Nr.:WAUZZZ
4F18N130008; Serie sasiu: WAUZZZ4
F18N130008

7

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4472 / 
31.12.2013

8

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.055,00 116,00 1.171,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13524
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1490919400395 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 149; Suprafete: , arabil:148,69 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 903; Suprafete: , arabil:902,84 
mp

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: STANCU DUMITRU;CRISTESCU MARIA;MARIN GEORGETA IORDACHE NICULINA;IORDACHE 
CONSTANTIN 

Nr. de rol nominal unic:  15266
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 230908 , C.I.F.**) 0000000000000 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 3.600; Suprafete: , 
arabil:3.600,00 mp

1

197,00 133,00 330,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 55 Rang: 
, Zona: , Suprafata Totala: 0; Suprafete
: ; Data iesire:11.01.2012

2

14,00 28,00 42,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 211,00 161,00 372,00

T O T A L  (LEI  RON) : 211,00 161,00 372,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU GEORGETA;  IONITA CARMEN 
Nr. de rol nominal unic:  14568
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2500521400841 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 205/11/1, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 10.377; Suprafete: , arabil:10.3
77,00 mp

1

52,00 3,00 55,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 52,00 3,00 55,00

T O T A L  (LEI  RON) : 52,00 3,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANCU TRAIAN ;  STANCU GEORGETA-2500521400841
Nr. de rol nominal unic:  13387
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

33 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1480120400591 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 33 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:1
08,70 mp (sup. utila:  77,64 mp), 
Suprafata Totala: 109; An ct.:2006

1

78,00 5,00 83,00

T O T A L  Cladiri : 78,00 5,00 83,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.166; Suprafete: , 
arabil:1.166,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 33 
Rang: V, Zona: A, Suprafata Totala: 
604; Suprafete: , liber:495,30 mp, 
ocupat:108,70 mp

3

39,00 2,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 119/9, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

4

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 52,00 3,00 55,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Parcela: 205, Tarla: 30, Suprafata 
Totala: 8.197; Suprafete: , arabil:8.197,

5
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00 mp
41,00 4,00 45,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 41,00 4,00 45,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 282,00 17,00 299,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANESCU   IULIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13631
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECT 3 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. Bd.UNIRII , 

nr.  35 , bl.  A3 , sc.  1 , et.  5 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2610902400058 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. HARABOC, nr. 88A Rang
: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:353,0
0 mp (sup. utila:  252,14 mp), Locuinta 
subsol/mansarda:83,60 mp (sup. utila:  
59,71 mp), Suprafata Totala: 437; An 
ct.:2000; An anexa:0

1

857,00 147,00 1.004,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. HARABOC, nr. 88A Rang
: V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:14,
50 mp (sup. utila:  10,36 mp), 
Suprafata Totala: 15; An anexa:2018

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. HARABOC, nr. 88A Rang
: V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:16,
00 mp (sup. utila:  11,43 mp), 
Suprafata Totala: 16; An anexa:2018

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 863,00 147,00 1.010,00

T O T A L  (LEI  RON) : 863,00 147,00 1.010,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANESCU  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  3741029
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 612 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2510225400081 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Cl. beton fara 
inst.:83,42 mp (sup. utila:  59,59 mp), 
Suprafata Totala: 83; An ct.:1990

1

106,00 12,00 118,00

T O T A L  Cladiri : 106,00 12,00 118,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 316; 
Suprafete: , liber:232,58 mp, ocupat:83
,42 mp

2

30,00 4,00 34,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 1.037; 
Suprafete: , arabil:1.037,00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 432; 
Suprafete: , vii:432,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 4,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 143,00 16,00 159,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANESCU  RARES 
Nr. de rol nominal unic:  1945365
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORHIDEELOR , nr. 9 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1890720134170 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: STEMA ; CC: 0; Masa: 1; CP
; Seria: -; Nr.:WSEM075B4AG001483; 
Serie sasiu: WSEM075B4AG001483

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L   : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANESCU NICOLAE BOGDAN;  STANESCU SANDA 
Nr. de rol nominal unic:  348704
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  105 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/278166 , C.I.F.**) 1831219460040 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
105 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 57829, 
Parcela: 2481-2484, Tarla: 61, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: DO38954; Nr.:
UU1LSDEKF37532503; Serie sasiu: UU
1LSDEKF37532503

2

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 478565 / 02.09.20213 478565/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.372,00 4,00 1.376,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANILA  PREDA CORNELIA 
Nr. de rol nominal unic:  13947
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  -- , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.006; Suprafete: , arabil:1.006,
00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STANISOR BOGDAN-PETRUS CNP 1791222100077:STANISOR SIMONA MARIA CNP 2791109100129
Nr. de rol nominal unic:  15116
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. VALEA FURCII , nr

.  99 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/583394 , C.I.F.**) 1791222100077 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2327
/3, Parcela: 824/3, Tarla: 172, 
Suprafata Totala: 527; Suprafete: , 
arabil:527,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  11597
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VULTURULUI , nr. 1 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 1, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:90,44 mp (sup. utila:  64,60 
mp), Suprafata Totala: 90; An ct.:2006

1

187,00 136,00 323,00

T O T A L  Cladiri : 187,00 136,00 323,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 517; Suprafete: , arabil:516,76 
mp

2

11,00 9,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 865; Suprafete: , vii:864,56 mp

3

63,00 43,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 1 Rang: IV, 
Zona: C, Suprafata Totala: 361; 
Suprafete: , liber:270,14 mp, ocupat:90
,44 mp

4

168,00 129,00 297,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 242,00 181,00 423,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

841,00 540,00 1.381,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 540,00 1.381,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.270,00 857,00 2.127,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  11598
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VULTURULUI , nr. 2 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

1,00 9,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn 
fara inst.:64,00 mp (sup. utila:  45,71 
mp), Suprafata Totala: 64; An ct.:2006

2

15,00 122,00 137,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2 Rang: , Zona: 
, Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.
2012

3

0,00 44,00 44,00

T O T A L  Cladiri : 16,00 175,00 191,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 677; Suprafete: , arabil:676,83 
mp

4

2,00 27,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 379; Suprafete: , vii:378,66 mp

5

1,00 7,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2 Rang: IV, 

6
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Zona: C, Suprafata Totala: 763; 
Suprafete: , liber:687,02 mp, ocupat:76
,00 mp

36,00 300,00 336,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2 Rang: , Zona: 
, Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

7

0,00 145,00 145,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 39,00 479,00 518,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.704; Suprafete: , arabil:3.704,
00 mp

8

61,00 139,00 200,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VULTURULUI, nr. 2 Rang: , Zona: 
, Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

9

30,00 62,00 92,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 91,00 201,00 292,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

841,00 535,00 1.376,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

11

88,00 168,00 256,00

T O T A L  Alte Taxe : 929,00 703,00 1.632,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.075,00 1.558,00 2.633,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  CARMEN - MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  2518650
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 36 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/568540 , C.I.F.**) 2880202105031 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1389; Masa: 
1600; CP:; Seria: 19TR0518; Nr.:WOLP
C6DB9A8040275; Serie sasiu: WOLPC
6DB9A8040275

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ELENA LILIANA 
Nr. de rol nominal unic:  13988
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ALEEA VALEA 

FLORILOR , nr.  8 , bl.  157 , sc.  1 , et.  4 , ap.  17
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2840606471330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 8 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 3504, Parcela: 874/2/
11, Tarla: 182, Suprafata Totala: 2.099; 
Suprafete: , arabil:2.099,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ELENA, CONSTANTIN DUMITRU SI GHEORGHE IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14069
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.512; Suprafete: , vii
:1.512,00 mp

1

30,00 6,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 151; Suprafete: , 
arabil:151,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 557; Suprafete: , 
liber:557,00 mp

3

136,00 27,00 163,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 170,00 33,00 203,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 21.180; Suprafete: , 
arabil:21.180,00 mp

4

405,00 76,00 481,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 405,00 76,00 481,00

T O T A L  (LEI  RON) : 575,00 109,00 684,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ELENA, CONSTANTIN DUMITRU SI GHEORGHE IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  14520
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 21.180; Suprafete: , 
arabil:21.180,00 mp

1

405,00 76,00 481,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 405,00 76,00 481,00

T O T A L  (LEI  RON) : 405,00 76,00 481,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ION 
Nr. de rol nominal unic:  11401
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 626004 , C.I.F.**) 1690607470047 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia 1310 L ; CC: 1397; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 123786; Nr.:UU
1R11711T2586723; Serie sasiu: UU1R1
1711T2586723; Data iesire:20.08.2013

1

175,00 217,00 392,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

2

83,00 31,00 114,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: 079098; 
Nr.:WVWZZZ1JZ1W299891; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZ1W299891

3

112,00 13,00 125,00

T O T A L   : 370,00 261,00 631,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 370,00 261,00 631,00

T O T A L  (LEI  RON) : 370,00 261,00 631,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13821
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

127,00 84,00 211,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 38,00 57,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 122,00 268,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 122,00 268,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14000
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

127,00 84,00 211,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 38,00 57,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 122,00 268,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 122,00 268,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.280; Suprafete: , arabil:1.280,
00 mp

1

50,00 20,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 50,00 20,00 70,00

T O T A L  (LEI  RON) : 50,00 20,00 70,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  PAUL 
Nr. de rol nominal unic:  14722
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1671128471022 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 160; Suprafete: , arabil:160,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 100; Suprafete: , arabil:100,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 446; Suprafete: , arabil:446,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: D017653; Nr.:U
U1LSDJJH35346349; Serie sasiu: UU1
LSDJJH35346349

4

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 67,00 4,00 71,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  TEODORA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  14059
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VULTURULUI , nr. 1 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.000; Suprafete: , arabil:4.000,
00 mp

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN  ZOIE;STEFAN C. PAUL;ANGHEL C. VERONICA 
Nr. de rol nominal unic:  11342
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2440702400714 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:54,00 
mp (sup. utila:  38,57 mp), Suprafata 
Totala: 54; An anexa:2010

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:18,00 
mp (sup. utila:  12,86 mp), Suprafata 
Totala: 18; An anexa:2010

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:73,00 mp (s
up. utila:  52,14 mp), Suprafata Totala: 
73; An ct.:1945

3

12,00 1,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:16,00 
mp (sup. utila:  11,43 mp), Suprafata 
Totala: 16; An anexa:2010

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:24,00 
mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:2010

5

2,00 0,00 2,00
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T O T A L  Cladiri : 22,00 1,00 23,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3271;3272;3273;327
4, Tarla: 78, Suprafata Totala: 2.375; 
Suprafete: , arabil:2.375,00 mp

6

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3271;3272;3273;327
4, Tarla: 78, Suprafata Totala: 159; 
Suprafete: , arabil:159,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. INGERASILOR, nr. 43 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 3271;3272;3273;327
4, Tarla: 78, Suprafata Totala: 963; 
Suprafete: , liber:778,00 mp, ocupat:18
5,00 mp

8

62,00 4,00 66,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 69,00 4,00 73,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 258,00 13,00 271,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN CORNEL; GHEORGHE T. VASILE;  EFTIMIE CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14183
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 7.600; Suprafete: , 
arabil:7.600,00 mp

1

389,00 322,00 711,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

64,00 140,00 204,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 453,00 462,00 915,00

T O T A L  (LEI  RON) : 453,00 462,00 915,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN DANUT ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  2514869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INGERASILOR , nr. 43 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/464489 , C.I.F.**) 1891126410081 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 088209; 
Nr.:WVWZZZ1JZ2B007214; Serie 
sasiu: WVWZZZ1JZ2B007214

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN ELENA ORTANSA  :STEFAN OCTAVIAN MIHAI:STEFAN AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  1845216
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIESTI , satul/sectorul PLOIESTI , str. LUPENI , nr. 

7 , bl.  M5 , sc.   , et.   , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX/376885 , C.I.F.**) 6000723297249 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 901/
23, Tarla: 188, Suprafata Totala: 3.050; 
Suprafete: , arabil:3.050,00 mp; Data 
iesire:23.03.2017

1

27,00 9,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 936/
16, Tarla: 198, Suprafata Totala: 2.974; 
Suprafete: , arabil:2.973,50 mp; Data 
iesire:23.03.2017

2

25,00 9,00 34,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 872/
15, Tarla: 181, Suprafata Totala: 600; 
Suprafete: , arabil:600,00 mp; Data 
iesire:23.03.2017

3

6,00 3,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 58,00 21,00 79,00

T O T A L  (LEI  RON) : 58,00 21,00 79,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN EUGEN ;;  STEFAN GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14564
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 838; Suprafete: , arabil:838,30 
mp

1

44,00 18,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 44,00 18,00 62,00

T O T A L  (LEI  RON) : 44,00 18,00 62,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN IOANA;UNGUREANU STEFANIA-GEORGETA;  VASILIE FLORICA;STEFAN SANDINA; 
Nr. de rol nominal unic:  13797
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 8

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670923471045 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 57119, Parcela: 119/6, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 2.606; Suprafete: , 
arabil:2.606,00 mp; Data iesire:20.03.2
019

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFAN MARIN,STEFAN GHEORGHE,  NITU STANCA{-reducerea de 10%} 
Nr. de rol nominal unic:  15327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 508440 , C.I.F.**) 1560728400317 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.600; Suprafete: , arabil:5.600,
00 mp

1

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 28,00 3,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 28,00 3,00 31,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFANESCU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15324
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. CALEA MOSILOR 

, nr.  239 , bl.  45A , sc.  1 , et.  3 , ap.  13
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500814400526 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. 
BĂLTENI, str. BALTENI, nr. 24 Rang: V, 
Zona: A, Nr.Cad: 59473, Nr.CarFunc: 
59473, Parcela: 658/1;661, Tarla: 14, 
Suprafata Totala: 1.067; Suprafete: , 
arabil:1.067,00 mp; Data iesire:05.07.2
021

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFANESCU  GEORGE 
Nr. de rol nominal unic:  15477
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. G-RAL PETRE 

POPOVAT , nr.  79 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 594266 , C.I.F.**) 1610929400400 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4522
:CF 5368, Parcela: 402/3, Tarla: 94, 
Suprafata Totala: 30.733; Suprafete: , 
arabil:30.733,00 mp

1

769,00 553,00 1.322,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:29.09.2015

2

53,00 104,00 157,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 822,00 657,00 1.479,00

T O T A L  (LEI  RON) : 822,00 657,00 1.479,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFANESCU GHEORGHITA;  CIOVLICA DUMITRU,1250823400088-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  132962
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 20 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2380503400636 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:88,45 mp (
sup. utila:  63,18 mp), Suprafata Totala: 
88; An ct.:2002

1

700,00 1.193,00 1.893,00

T O T A L  Cladiri : 700,00 1.193,00 1.893,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 703; 
Suprafete: , liber:566,55 mp, ocupat:13
6,45 mp

2

745,00 1.253,00 1.998,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.171; 
Suprafete: , arabil:1.171,00 mp

3

14,00 5,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.151; 
Suprafete: , vii:1.151,00 mp

4

26,00 9,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.180; 
Suprafete: , livezi:1.180,00 mp

5

83,00 42,00 125,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: B, Parcela: 1449, Tarla: 44, 
Suprafata Totala: 695; Suprafete: , 
arabil:695,00 mp

13,00 5,00 18,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 881,00 1.314,00 2.195,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2002

7

1.104,00 1.129,00 2.233,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.104,00 1.129,00 2.233,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.685,00 3.636,00 6.321,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFANOIU  ANA-BIANCA 
Nr. de rol nominal unic:  1957159
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 560 , 

bl.  3 , sc.   , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2740311471028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50676, 
Parcela: 1058/13, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 171; Suprafete: , arabil:171,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 55604, 
Parcela: 1055;1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 51; Suprafete: , liber:
51,00 mp

2

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 55606, 
Parcela: 1055;1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 23; Suprafete: , liber:
23,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50319, 
Parcela: 1055;1056;cota de 66.938/10
0.000, Tarla: 29, Suprafata Totala: 494; 
Suprafete: , arabil:494,00 mp

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 

5
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Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50318, 
Parcela: 1055;1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 998; Suprafete: , 
arabil:998,00 mp

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 50680, 
Parcela: 1055;1056;cota de 40814/50.
000, Tarla: 29, Suprafata Totala: 311; 
Suprafete: , arabil:311,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 560, bl. 3, ap. 4 
Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 55710, 
Parcela: 1058/12, Tarla: 29, Suprafata 
Totala: 943; Suprafete: , arabil:943,00 
mp

7

6,00 0,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 0,00 32,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TOYOTA ; CC: 2438; Masa: 
12; CP:; Seria: 0890352; Nr.:4TAVL52N
4TZ094740; Serie sasiu: 4TAVL52N4T
Z094740

8

844,00 95,00 939,00

T O T A L   : 844,00 95,00 939,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 844,00 95,00 939,00

T O T A L  (LEI  RON) : 876,00 95,00 971,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEFANOIU ILIE ,  STEFANOIU ANA BIANCA 
Nr. de rol nominal unic:  10632
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BV 047744 , C.I.F.**) 1750408380014,2740311471028 , 

tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:53,00 mp (sup. utila:  37,86 
mp), Suprafata Totala: 53; An anexa:2
006

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:27,00 mp (sup. utila:  19,29 
mp), Suprafata Totala: 27; An anexa:2
006

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:89,00 mp (sup. utila:  63,57 mp), 
Suprafata Totala: 89; An ct.:2006

3

41,00 5,00 46,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 6,00 61,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.090; Suprafete: , arabil:6.090,
00 mp

4

31,00 4,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.049; Suprafete: , liber:1.049,0
0 mp

5

133,00 15,00 148,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 
50852, Parcela: 1055,1056, Tarla: 29, 
Suprafata Totala: 105; Suprafete: , 
liber:105,00 mp

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 180,00 20,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 235,00 26,00 261,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEMPURSZKI  THOMAS IOSIF-Publicatie vanzare nr. 33/2015
Nr. de rol nominal unic:  15489
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 157179 , C.I.F.**) 1860910420134 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 922/
1, Tarla: 195, Suprafata Totala: 4.900; 
Suprafete: , arabil:4.900,00 mp

1

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1403
, Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

2

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 2,00 50,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 2,00 50,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEMPURSZKI IOSIF 
Nr. de rol nominal unic:  3023680
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PUTUL LUI 

ZAMFIR , nr.  30 , bl.   , sc.   , et.  3 , ap.  6
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510306400261 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1330
-PUBLICATIE DE VANZARE 77/26,06,2
020 BEJ MAGUREANU, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 199,00 450,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1331
-PUBLICATIE DE VANZARE NR 77/26,0
6,2020, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

2

251,00 196,00 447,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:25.06.2018

3

184,00 474,00 658,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 686,00 869,00 1.555,00

T O T A L  (LEI  RON) : 686,00 869,00 1.555,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STEMPURSZKI THOMAS IOSIF 
Nr. de rol nominal unic:  3510799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. MIERCANI , nr. 

264 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/47, Tarla: 138, Suprafata Totala: 3.70
0; Suprafete: , arabil:3.700,00 mp

1

150,00 87,00 237,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:14.02.2019

2

51,00 77,00 128,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 201,00 164,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 201,00 164,00 365,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: STERIAN ALEXANDRINA; ROMAN ION; GHEMUT DIDINA; ROMAN MIRCEA; GRIGORESCU 
CONSTANTA SI ROMAN ILEANA 

Nr. de rol nominal unic:  13151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 25.900; Suprafete: , arabil:25.9
00,00 mp

1

1.289,00 1.025,00 2.314,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.289,00 1.025,00 2.314,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.289,00 1.025,00 2.314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STIRBEI  CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  13597
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

251,00 164,00 415,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 79,00 119,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 291,00 243,00 534,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 243,00 534,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN  CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  14156
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PLOIEŞTI , satul/sectorul PLOIEŞTI , str. EROU CALIN 

CATALIN , nr.  11 , bl.  C , sc.   , et.   , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360621293147 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 600; Suprafete: , 
arabil:600,00 mp

1

40,00 18,00 58,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 40,00 18,00 58,00

T O T A L  (LEI  RON) : 40,00 18,00 58,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN  GABRIEL MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1770501
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 238891 , C.I.F.**) 1670910463054 , tel./fax 

0740025938 , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: LAND ROVER ; CC: 1951; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 80695594; Nr.:
SALLNBAE74A420882; Serie sasiu: 
SALLNBAE74A420882

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R11/ 0151135 / 21.06.20112 R11/ 0151135/PV

749,00 0,00 749,00

Alte amenzi R11/ 0165410 / 28.06.20113 R11/ 0165410/PV
750,00 0,00 750,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.499,00 0,00 1.499,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.889,00 44,00 1.933,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: STOIAN LUCIAN;STOIAN LENUTA-2750717292075;(STOIAN GHEORGHITA-drept de abitatie viagera
) 

Nr. de rol nominal unic:  12774
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 14

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1680404470051 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 14 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2642, Anexe lemn 
fara inst.:34,00 mp (sup. utila:  24,29 
mp), Suprafata Totala: 34; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 14 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2642, Cl. lemn fara 
inst.:92,00 mp (sup. utila:  65,71 mp), 
Suprafata Totala: 92; An ct.:2006

2

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Cladiri : 24,00 2,00 26,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 14 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2642, Parcela: 
1177,1178, Tarla: CV 29, Suprafata 
Totala: 299; Suprafete: , vii:299,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 14 Rang: 
V, Zona: B, Nr.Cad: 2642, Parcela: 
1177,1178, Tarla: CV 29, Suprafata 
Totala: 463; Suprafete: , liber:337,00 
mp, ocupat:126,00 mp

4

22,00 2,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION SLAVICI, nr. 14 Rang: 

5
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V, Zona: B, Nr.Cad: 2642, Parcela: 
1177,1178, Tarla: CV 29, Suprafata 
Totala: 169; Suprafete: , arabil:169,00 
mp

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 19.769; Suprafete: , 
arabil:19.769,00 mp

6

95,00 6,00 101,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 95,00 6,00 101,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: UD42944; Nr.:UU1BS
DAFF40228619; Serie sasiu: UU1BSD
AFF40228619

7

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

8

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 346,00 20,00 366,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 700; Suprafete: , arabil:700,00 
mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

40,00 66,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 949/
4, Tarla: 203, Suprafata Totala: 2.100; 
Suprafete: , arabil:2.100,00 mp

3

73,00 59,00 132,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 122,00 126,00 248,00

T O T A L  (LEI  RON) : 122,00 126,00 248,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  10407
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GEORGE COSBUC , nr. 

52 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1440512400366 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 0, bl. -, sc. 
-, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:119,10 mp (sup. utila:  
85,07 mp), Suprafata Totala: 119; An ct
.:2006

1

244,00 37,00 281,00

T O T A L  Cladiri : 244,00 37,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 508; Suprafete: , vii:508,00 mp

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.727; Suprafete: , arabil:1.727,
00 mp

3

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GEORGE COSBUC, nr. 0 Rang: IV
, Zona: B, Suprafata Totala: 365; 
Suprafete: , liber:245,90 mp, ocupat:11
9,10 mp

4

68,00 11,00 79,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 87,00 12,00 99,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 650,00 96,00 746,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN GABRIEL-MIHAI;;  STOIAN AGNES-GEORGIANA-2721029451526
Nr. de rol nominal unic:  14952
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POTCOAVEI , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/238890 , C.I.F.**) 1670910463054 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 22 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2907/2, Parcela: 3336
;3337;3338;3339;3340, Tarla: 80, 
Suprafata Totala: 1.263; Suprafete: , 
arabil:1.263,00 mp

1

62,00 36,00 98,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 22 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2907/2, Parcela: 3336
;3337;3338;3339;3340, Tarla: 80, 
Suprafata Totala: 114; Suprafete: , 
arabil:114,00 mp

2

6,00 2,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POTCOAVEI, nr. 22 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2907/2, Parcela: 3336
;3337;3338;3339;3340, Tarla: 80, 
Suprafata Totala: 78; Suprafete: , liber:
78,00 mp

3

28,00 11,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 96,00 49,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 49,00 145,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOIAN STEFAN,  TUDOSE CRISTINA-PETRUTA;STOICA ANICA 
Nr. de rol nominal unic:  10951
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

235,00 58,00 293,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 235,00 58,00 293,00

T O T A L  (LEI  RON) : 235,00 58,00 293,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA   STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11119
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  76 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2440928400663 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:60,00 mp (sup. utila:  42,86 mp), 
Suprafata Totala: 60; An ct.:2006

2

28,00 4,00 32,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 4,00 34,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.107; Suprafete: , arabil:1.107,
00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 552; Suprafete: , liber:483,00 
mp, ocupat:69,00 mp

4

69,00 9,00 78,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 75,00 9,00 84,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 605; Suprafete: , arabil:605,00 
mp

5

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 936; Suprafete: , arabil:936,00 
mp

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 7301220; Nr.:
7301220; Serie sasiu: 7301220

7

16,00 2,00 18,00

T O T A L   : 16,00 2,00 18,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 16,00 2,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

8

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 355,00 39,00 394,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  10369
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:32,00 mp (sup. utila:  22,86 mp), 
Suprafata Totala: 32; An ct.:2006

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  ANA - MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1802941
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 31 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2860808471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
519/1/1, Nr.CarFunc: 55111, Parcela: 
263,264, Tarla: 10, Suprafata Totala: 1.
200; Suprafete: , arabil:1.200,00 mp; 
Data iesire:16.02.2021; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  CAMELIA VALENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14188
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal 237175 , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. 1

DECEMBRIE 1918 , nr.  66 , bl.  U23 , sc.  A , et.  7 , ap.  48
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/392590 , C.I.F.**) 2700729280816 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 40/4, 
Parcela: 808/1, Tarla: 167, Suprafata 
Totala: 803; Suprafete: , arabil:803,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  ELISABETA 
Nr. de rol nominal unic:  14171
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

1

258,00 172,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

42,00 83,00 125,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 300,00 255,00 555,00

T O T A L  (LEI  RON) : 300,00 255,00 555,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  GHEORGHE CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  2371865
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 290 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 940177 , C.I.F.**) 1511210400321 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.900; Suprafete: , arabil:1.900,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

2

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13053
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1450922400380 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 2 Rang: V, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:21,00 mp (sup. utila:  15,00 
mp), Suprafata Totala: 21; An ct.:1990

1

36,00 17,00 53,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

19,00 53,00 72,00

T O T A L  Cladiri : 55,00 70,00 125,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 2 Rang: V, Zona: B, Parcela
: 860;861, Tarla: 19, Suprafata Totala: 
288; Suprafete: , liber:267,00 mp, 
ocupat:21,00 mp

3

387,00 657,00 1.044,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 2 Rang: V, Zona: B, Parcela
: 860;861, Tarla: 19, Suprafata Totala: 
713; Suprafete: , arabil:713,00 mp

4

54,00 31,00 85,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 441,00 688,00 1.129,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

158,00 589,00 747,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

6
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841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  Alte Taxe : 999,00 1.030,00 2.029,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.495,00 1.788,00 3.283,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  MARIUS - MIHAITA 
Nr. de rol nominal unic:  1623458
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 246900 , C.I.F.**) 1901202471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WA
UZZZ8E33A124602; Serie sasiu: 
WAUZZZ8E33A124602

1

570,00 114,00 684,00

T O T A L   : 570,00 114,00 684,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 114,00 684,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 114,00 684,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  10187
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 26 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:4,50 mp 
(sup. utila:  3,21 mp), Suprafata Totala: 
5; An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:45,30 mp (s
up. utila:  32,36 mp), Suprafata Totala: 
45; An ct.:2006

2

17,00 2,00 19,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 2,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 168; Suprafete: , vii:168,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 544; 
Suprafete: , liber:494,20 mp, ocupat:49
,80 mp

4

100,00 17,00 117,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 103,00 17,00 120,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

5

318,00 47,00 365,00

T O T A L  Alte Taxe : 318,00 47,00 365,00

T O T A L  (LEI  RON) : 440,00 66,00 506,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  PETRE VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11539
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 226 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/179449 , C.I.F.**) 1700717451513 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 120; Suprafete: , vii:120,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 352; Suprafete: , arabil:352,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 522; Suprafete: , liber:482,00 
mp, ocupat:40,00 mp

4

34,00 3,00 37,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 949/
22, Tarla: 203, Suprafata Totala: 4.900; 
Suprafete: , arabil:4.900,00 mp

5

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 908/

6
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36/1, Tarla: 191, Suprafata Totala: 1.40
0; Suprafete: , arabil:1.400,00 mp

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 78,00 7,00 85,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  RADUCU - IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1633066
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 428 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 357534 , C.I.F.**) 1880115510011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PSBX 074269 / 04.12.20161 074269/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  SORINEL IULIAN 
Nr. de rol nominal unic:  12730
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 31

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/093952 , C.I.F.**) 1830929471330 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
519/1/1, Nr.CarFunc: 55111, Parcela: 
263,264, Tarla: 10, Suprafata Totala: 1.
200; Suprafete: , arabil:1.200,00 mp; 
Data iesire:16.02.2021; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
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***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  11234
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:9,00 mp (sup. utila:  6,43 mp), 
Suprafata Totala: 9; An ct.:2006

1

59,00 37,00 96,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

23,00 55,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 82,00 92,00 174,00

T O T A L  (LEI  RON) : 82,00 92,00 174,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  STEFAN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  10191
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 24 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/265590 , C.I.F.**) 2460225400789 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:109,00 mp 
(sup. utila:  77,86 mp), Suprafata 
Totala: 109; An ct.:2010

1

78,00 5,00 83,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:72,00 mp (s
up. utila:  51,43 mp), Suprafata Totala: 
72; An ct.:2010

2

17,00 1,00 18,00

T O T A L  Cladiri : 95,00 6,00 101,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 16; Suprafete: , arabil:16,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 146; Suprafete: , arabil:146,00 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 121; 
Suprafete: , liber:121,00 mp

5

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 25; Suprafete: , vii:25,00 mp

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 330; Suprafete: , arabil:330,00 
mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 274; Suprafete: , vii:274,00 mp

8

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 81; Suprafete: , arabil:81,00 mp

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 355; 
Suprafete: , liber:355,00 mp

10

23,00 1,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 24 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 356; 
Suprafete: , liber:356,00 mp

11

23,00 1,00 24,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 2,00 62,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER ; CC: 1588; Masa: 
1600; CP:; Seria: 016DB30062; Nr.:WV
2ZZZ25ZGH021317; Serie sasiu: WV2
ZZZ25ZGH021317

12

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 2993; Masa: 
3000; CP:; Seria: 22356774; Nr.:WBAF
F010X0L203559; Serie sasiu: WBAFF0
10X0L203559

13

2.460,00 148,00 2.608,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOMOBIL MIXT DACIA ; 
CC: 1870; Masa: 12; CP:; Seria: COO42
45; Nr.:UU1D4F76X33327120; Serie 
sasiu: UU1D4F76X33327120

14

330,00 20,00 350,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AOTOUTILITARA DACIA ; CC
: 1870; Masa: 12; CP:; Seria: UA71605; 
Nr.:UU1D1F7176A485216; Serie sasiu: 
UU1D1F7176A485216

15

330,00 20,00 350,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BULDOEXCAVATOR JCB ; 
CC: 4400; Masa: ; CP:; Seria: RE38081
U139401L; Nr.:949049; Serie sasiu: 
949049

16

44,00 3,00 47,00

T O T A L   : 3.228,00 195,00 3.423,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.228,00 195,00 3.423,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

17

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.522,00 209,00 3.731,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10036
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 27 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1771120471019 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 27, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
beton fara inst.:38,38 mp (sup. utila:  
27,41 mp), Suprafata Totala: 38; An 
anexa:2006

1

16,00 2,00 18,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 27, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:67,32 mp (sup. utila:  48,09 
mp), Suprafata Totala: 67; An ct.:2006

2

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Cladiri : 39,00 4,00 43,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 242; Suprafete: , arabil:241,55 
mp

3

2,00 10,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 27 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 558; 
Suprafete: , liber:451,96 mp, ocupat:10
5,70 mp

4

71,00 66,00 137,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 76,00 149,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1990; Masa: 
2000; CP:; Seria: 30091635; Nr.:WBAC
E51080EN70466; Serie sasiu: WBACE

5
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51080EN70466
200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

337,00 252,00 589,00

T O T A L  Alte Taxe : 337,00 252,00 589,00

T O T A L  (LEI  RON) : 649,00 344,00 993,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  VASILICA 
Nr. de rol nominal unic:  14226
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 25.150; Suprafete: , 
arabil:25.150,00 mp

1

1.291,00 823,00 2.114,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

215,00 405,00 620,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.506,00 1.228,00 2.734,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.506,00 1.228,00 2.734,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA  VASILICA inchis  rolul 
Nr. de rol nominal unic:  14327
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

1

23,00 53,00 76,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 53,00 76,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 53,00 76,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA ANA;;  MIERLOIU GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  10107
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 33 , bl

.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2371012400748 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 33, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:26,60 mp (sup. utila:  19,00 
mp), Suprafata Totala: 27; An anexa:2
006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 33, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:118,00 mp (sup. utila:  84,29 
mp), Suprafata Totala: 118; An ct.:2006

2

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 30,00 3,00 33,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.687; Suprafete: , arabil:1.687,
00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/3, Parcela: 3956/1;3957;3958;3959, 
Tarla: 91, Suprafata Totala: 264; 
Suprafete: , arabil:264,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/3, Suprafata Totala: 136; Suprafete: , 
vii:136,00 mp

5

1,00 0,00 1,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/1, Parcela: 3956/1;3957;3958;3959, 
Tarla: 91, Suprafata Totala: 228; 
Suprafete: , arabil:228,33 mp

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/1, Parcela: 3956/1;3957;3958;3959, 
Tarla: 91, Suprafata Totala: 103; 
Suprafete: , vii:103,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/1, Parcela: 3956/1;3957;3958;3959, 
Tarla: 91, Suprafata Totala: 182; 
Suprafete: , arabil:182,00 mp

8

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/2, Parcela: 3956/1;3957;3958;3959, 
Tarla: 91, Suprafata Totala: 5; 
Suprafete: , arabil:5,00 mp

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2082
/2, Suprafata Totala: 48; Suprafete: , vii
:48,00 mp

10

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 33 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2082/2, Parcela: 3956
/1;3957;3958;3959, Tarla: 91, 
Suprafata Totala: 182; Suprafete: , 
arabil:182,00 mp

11

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 33 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 890; 
Suprafete: , liber:890,00 mp

12

57,00 3,00 60,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 33 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 56099, Parcela: 3956/
1;3957;3958;3959, Tarla: 91, Suprafata 
Totala: 946; Suprafete: , arabil:946,00 
mp

13

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 71,00 3,00 74,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 312426; Nr.:312426; 
Serie sasiu: 312426

14

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

15

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 268,00 14,00 282,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA CONSTANTIN; BUTOI MARIA; STOICA STELIAN;  STOICA STEFANA; DOBRE STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  10930
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 8.092; Suprafete: , arabil:8.092,
00 mp

1

437,00 292,00 729,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

69,00 134,00 203,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 506,00 426,00 932,00

T O T A L  (LEI  RON) : 506,00 426,00 932,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA D.  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  13972
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 6.900; Suprafete: , arabil:6.900,
00 mp

1

371,00 248,00 619,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

58,00 115,00 173,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 429,00 363,00 792,00

T O T A L  (LEI  RON) : 429,00 363,00 792,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA DIANA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  14307
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. WS648538 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 12.417; Suprafete: , 
arabil:12.417,00 mp

1

403,00 136,00 539,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 403,00 136,00 539,00

T O T A L  (LEI  RON) : 403,00 136,00 539,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  3666116
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  25 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 456041 , C.I.F.**) 1730529470039 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SEAT ; CC: 1199; Masa: 
1600; CP:; Seria: 118456; Nr.:VSSZZZ
6JZBR150080; Serie sasiu: VSSZZZ6J
ZBR150080

1

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA MARIN-abitatie viagera  STOICA ION-uzufruct viager-INTERDICTIE-CERTIFICAT DE GREFA 
Nr. de rol nominal unic:  12876
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1500406400468 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.031; Suprafete: , 
arabil:5.030,50 mp

1

258,00 172,00 430,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

61,00 107,00 168,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 319,00 279,00 598,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

87,00 151,00 238,00

T O T A L  Alte Taxe : 87,00 151,00 238,00

T O T A L  (LEI  RON) : 406,00 430,00 836,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA NICULAE 
Nr. de rol nominal unic:  10539
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 187 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/296371 , C.I.F.**) 1480418400425 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PBW 090981 / 10.
07.2019

1 090981/PV

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 580,00 0,00 580,00

T O T A L  (LEI  RON) : 580,00 0,00 580,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: STOICA PETRE,STOICA MARIA,BADEA ELENA,GHEORGHE ION -DEF (IONITA ELISABETA) DEF 
LUPULESCU C-TINA,IONITA ILINCA,IONITA ION 

Nr. de rol nominal unic:  14626
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1450511400273 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.836; Suprafete: , arabil:7.836,
00 mp

1

391,00 316,00 707,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

62,00 134,00 196,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 453,00 450,00 903,00

T O T A L  (LEI  RON) : 453,00 450,00 903,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA STEFAN;  SAVU ALEXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  14236
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 15.700; Suprafete: , 
arabil:15.700,00 mp

1

803,00 513,00 1.316,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

134,00 252,00 386,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 937,00 765,00 1.702,00

T O T A L  (LEI  RON) : 937,00 765,00 1.702,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICA VLAD-STEFAN;  PREDESCU ADRIAN, CNP 1851201420059
Nr. de rol nominal unic:  3921664
Domiciliul fiscal:   , judeţul   , codul poştal   , municipiul/oraşul/comuna   , satul/sectorul   , str.   , nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1750820443043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 368, Parcela: 192/20, Tarla: 27, 
Suprafata Totala: 4.599; Suprafete: , 
arabil:4.599,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STOICIU  CORNEL ILIE 
Nr. de rol nominal unic:  10631
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1520827400261 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:25,00 mp (sup. utila:  17,86 mp), 
Suprafata Totala: 25; An ct.:2006

1

223,00 168,00 391,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

78,00 158,00 236,00

T O T A L  Cladiri : 301,00 326,00 627,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

3

70,00 38,00 108,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

229,00 469,00 698,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 299,00 507,00 806,00

T O T A L  (LEI  RON) : 600,00 833,00 1.433,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STRATINA  CLAUDIU 
Nr. de rol nominal unic:  1672924
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 640 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/380418 , C.I.F.**) 1750330374074 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ALT DOSAR EXEC CU PV 
DE SECHES NR 3700/2018IN VOL 128/
2014 VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 1598
; Masa: 1600; CP:; Seria: 049233; Nr.:
WVWZZZ1JZW592847; Serie sasiu: 
WVWZZZ1JZW592847

1

322,00 95,00 417,00

T O T A L   : 322,00 95,00 417,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 322,00 95,00 417,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie R18/0443262 / 21.
08.2018

2 R18/0443262/

250,00 0,00 250,00

Amenzi buget local R17/0265803 / 06.0
5.2017

3 R17/0265803/

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 500,00 0,00 500,00

T O T A L  (LEI  RON) : 822,00 95,00 917,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STROE  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13481
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1451218400432 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 89, 
Tarla: 177, Suprafata Totala: 20.030; 
Suprafete: , arabil:20.030,43 mp

1

1.006,00 626,00 1.632,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:09.11.2016

2

171,00 323,00 494,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.177,00 949,00 2.126,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.177,00 949,00 2.126,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STROIE  ION-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  10382
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 447 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:4,00 mp (sup. utila:  2,86 mp), 
Suprafata Totala: 4; An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:46,00 mp (sup. utila:  32,86 mp), 
Suprafata Totala: 46; An ct.:2006

2

42,00 11,00 53,00

T O T A L  Cladiri : 46,00 11,00 57,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 119; Suprafete: , arabil:119,00 
mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 402; Suprafete: , liber:352,00 
mp, ocupat:50,00 mp

4

98,00 26,00 124,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 102,00 26,00 128,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

769,00 388,00 1.157,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

137,00 277,00 414,00

T O T A L  Alte Taxe : 906,00 665,00 1.571,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.054,00 702,00 1.756,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STRONSCHI  CRISTINA-VIOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  2876664
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 285 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 310600 , C.I.F.**) 2811227336526 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI Q3 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 050219; Nr.:WAUZZZ
8U8DR005583; Serie sasiu: WAUZZZ8
U8DR005583

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STRONTCHI  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1618163
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 285 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/310599 , C.I.F.**) 1740803471032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER ; CC: 2461; Masa: 12; 
CP:; Seria: 088693; Nr.:WV1ZZZ7HZ8
H053994; Serie sasiu: WV1ZZZ7HZ8H
053994

1

429,00 26,00 455,00

T O T A L   : 429,00 26,00 455,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 429,00 26,00 455,00

T O T A L  (LEI  RON) : 429,00 26,00 455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STRONTCHI  CONSTANTIN;STRONTCHI CRISTINA-VIOLETA-2811227336526
Nr. de rol nominal unic:  134628
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 285 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 310599 , C.I.F.**) 1740803471032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 574 Rang: IV, 
Zona: A, Nr.Cad: 50314-inchiriat S.C. 
CRIS GRUP S.R.L., Anexe beton fara 
inst.:98,00 mp (sup. utila:  70,00 mp), 
Suprafata Desfasurata Nerezidentiala:
98,00 mp, Suprafata Totala: 196; An 
anexa:2011

1

448,00 27,00 475,00

T O T A L  Cladiri : 448,00 27,00 475,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: A, Nr
.Cad: 50314, Parcela: 1044/1, Tarla: 28
, Suprafata Totala: 98; Suprafete: , 
ocupat:98,00 mp

2

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA Rang: IV, Zona: A, Nr
.Cad: 50314, Parcela: 1044/1, Tarla: 28
, Suprafata Totala: 146; Suprafete: , 
arabil:146,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 457,00 28,00 485,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  STUPARU  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  14931
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2730115280021 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2413
, Parcela: 934/11, Tarla: 197, Suprafata 
Totala: 8.200; Suprafete: , arabil:8.200,
02 mp

1

114,00 19,00 133,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 114,00 19,00 133,00

T O T A L  (LEI  RON) : 114,00 19,00 133,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SUDITU  ADINA-IULIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12141
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 077190 , municipiul/oraşul/comuna VOLUNTARI , satul/sectorul VOLUNTARI , str. 

OLTULUI , nr.  36 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/271663 , C.I.F.**) 2820214460041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.500; Suprafete: , arabil:1.500,
00 mp

1

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4,00 0,00 4,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SUDITU  ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  15603
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 533000 , C.I.F.**) 1640501400125 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2475
:CF 2316, Parcela: 620/6, Tarla: 149, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:4.999,88 mp

1

133,00 104,00 237,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2476
:CF 2315, Parcela: 620/5, Tarla: 149, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,08 mp; Data iesire:25.01.2
019

2

150,00 128,00 278,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 283,00 232,00 515,00

T O T A L  (LEI  RON) : 283,00 232,00 515,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SUHAN RADU-FLORIN 1650411133681;  SUHAN SIMILIA 2661023132802
Nr. de rol nominal unic:  15363
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul CONSTANŢA , codul poştal 905500 , municipiul/oraşul/comuna MANGALIA , satul/sectorul MANGALIA , str. 

1 DECEMBRIE 1918 , nr.  20 , bl.  B , sc.  - , et.   , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. KT 108152 , C.I.F.**) 1650411133681.2661023132802 , 

tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.006; Suprafete: , 
arabil:5.006,00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SULTAN  TITI 
Nr. de rol nominal unic:  10745
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670220163237 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.883; Suprafete: , arabil:2.883,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SULTANA ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  1490588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. BZ/024003 , C.I.F.**) 2380517400704 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/
1/26/1, Tarla: 211, Suprafata Totala: 
960; Suprafete: , arabil:960,00 mp

1

21,00 4,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2014

2

12,00 12,00 24,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 949/
4, Tarla: 203, Suprafata Totala: 2.100; 
Suprafete: , arabil:2.100,00 mp

3

47,00 12,00 59,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 80,00 28,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 28,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SURCEL  ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  11448
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. REINVIERII , nr. 5 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2410220400573 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:35,27 mp (sup. utila:  25,19 mp), 
Suprafata Totala: 35; An ct.:2006

1

51,00 17,00 68,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 17,00 68,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 577; Suprafete: , arabil:577,00 
mp

2

39,00 17,00 56,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 342; Suprafete: , liber:306,73 
mp, ocupat:35,27 mp

3

112,00 40,00 152,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 151,00 57,00 208,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.180; Suprafete: , arabil:8.180,
00 mp

4

260,00 90,00 350,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 260,00 90,00 350,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

621,00 183,00 804,00

T O T A L  Alte Taxe : 621,00 183,00 804,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.083,00 347,00 1.430,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SURDU  IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  1655173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1890420511637 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT ; CC: 1598; Masa: 
1600; CP:; Seria: RO32840; Nr.:VF1LA
0F0523293152; Serie sasiu: VF1LA0F
0523293152

1

322,00 109,00 431,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN POLO ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 585967; 
Nr.:WVWZZZ6KZWR562036; Serie 
sasiu: WVWZZZ6KZWR562036

2

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 450,00 124,00 574,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 450,00 124,00 574,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PCLX/055328 / 09
.01.2017

3 PCLX/055328/

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie PIFX/021912 / 05.
05.2016

4 PIFX/021912/

100,00 0,00 100,00

Amenzi de circulatie PIFX/0067170/19,
06,2016 / 19.06.2016

5 PIFX/0067170/19,06,2016/

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie PIFW/082206 / 06.
03.2020

6 PIFW/082206/

870,00 0,00 870,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.470,00 0,00 1.470,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.920,00 124,00 2.044,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  SZASZ  OVIDIU 
Nr. de rol nominal unic:  15131
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. LT.BAICAN 

IONESCU , nr.  20 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP/120672 , C.I.F.**) 1660518182765 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/1, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 184.614; Suprafete: , arabil:184
.614,00 mp; Procent coproprietate: 40,
00%

1

693,00 77,00 770,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/2, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 242.563; Suprafete: , arabil:242
.563,00 mp; Procent coproprietate: 40,
00%

2

912,00 102,00 1.014,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/3, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 72.823; Suprafete: , arabil:72.8
23,00 mp; Procent coproprietate: 40,00
%

3

274,00 30,00 304,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.879,00 209,00 2.088,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.879,00 209,00 2.088,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TABACARU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  10283
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  54 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1511022400577 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 529; Suprafete: , liber:467,60 
mp, ocupat:61,40 mp

1

2,00 1,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 1,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

2

111,00 15,00 126,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 15,00 126,00

T O T A L  (LEI  RON) : 113,00 16,00 129,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TACHE  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  4019457
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. LACUL MARE , nr. 

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1511026400244 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 10030 
/ 02.09.2021; Procent coproprietate: 50
,00%

1 Dec 10563/16.09.2021;

27,00 1,00 28,00

T O T A L  Alte Taxe : 27,00 1,00 28,00

T O T A L  (LEI  RON) : 27,00 1,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TACHE  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11798
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.886; Suprafete: , arabil:1.886,
00 mp

1

93,00 59,00 152,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.500; Suprafete: , arabil:8.500,
00 mp

2

424,00 273,00 697,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

83,00 163,00 246,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 600,00 495,00 1.095,00

T O T A L  (LEI  RON) : 600,00 495,00 1.095,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TALAAT-HAMID  ANCA OLIMPIA 
Nr. de rol nominal unic:  13330
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BELIZARIE , nr. 5

, bl.  21/7 , sc.  1 , et.  2 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690523411510 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1782
, Parcela: 643/49, Tarla: 155, Suprafata 
Totala: 10.246; Suprafete: , arabil:10.2
46,17 mp

1

150,00 29,00 179,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 150,00 29,00 179,00

T O T A L  (LEI  RON) : 150,00 29,00 179,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TALPALARIU MARIA SI DAN-INCHIS IN 26.05.2010  VINDUT  ROL 5776
Nr. de rol nominal unic:  15107
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 229586 , C.I.F.**) 2570808400563 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton inst.:19,05 mp (sup. utila:  13,61 
mp), Suprafata Totala: 19; An ct.:2008

1

350,00 277,00 627,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

65,00 124,00 189,00

T O T A L  Cladiri : 415,00 401,00 816,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.256,00 842,00 2.098,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TAMIRSI FLORIN ,  TAMIRSI LACRAMIOARA 
Nr. de rol nominal unic:  15308
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. BISERICA SF. 

NICOLAE , nr.  2 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 806248 , C.I.F.**) 1680724182798 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 3, bl. -, sc. -, et. 0 Rang: 
V, Zona: A, Cl. lemn fara inst.:20,79 
mp (sup. utila:  14,85 mp), Suprafata 
Totala: 21; An ct.:2010

1

14,00 2,00 16,00

T O T A L  Cladiri : 14,00 2,00 16,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 283; Suprafete: , 
arabil:283,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. BISERICA SFANTUL 
NICOLAE, nr. 3 Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 405; Suprafete: , 
liber:405,00 mp

3

74,00 13,00 87,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 77,00 13,00 90,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 4353 / 
31.12.2011

4

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 411,00 62,00 473,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  3620211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. BARBU 

STEFANESCU DELAVRANCEA , nr.  9 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION LUCA CARAGIALE 
Rang: V, Zona: B, Parcela: 46, Tarla: 4, 
Suprafata Totala: 1.082; Suprafete: , vii
:1.082,00 mp

1

38,00 18,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 38,00 18,00 56,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 11.092; Suprafete: , 
arabil:11.092,00 mp

2

154,00 28,00 182,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 154,00 28,00 182,00

T O T A L  (LEI  RON) : 192,00 46,00 238,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  DRAGOMIR 
Nr. de rol nominal unic:  14445
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.800; Suprafete: , arabil:2.800,
00 mp

1

99,00 56,00 155,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:500,00 
mp

2

269,00 182,00 451,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

3

56,00 109,00 165,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 424,00 347,00 771,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.137; Suprafete: , arabil:5.137,
00 mp

4

257,00 163,00 420,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

41,00 79,00 120,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 298,00 242,00 540,00

T O T A L  (LEI  RON) : 722,00 589,00 1.311,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  MARIUS-STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  1838127
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 594 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1961126471335 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1399; 
Masa: 12; CP:; Seria: 7L72124; Nr.:WF
0CXXGAJC7L72124; Serie sasiu: WF0
CXXGAJC7L72124

1

231,00 14,00 245,00

T O T A L   : 231,00 14,00 245,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 231,00 14,00 245,00

T O T A L  (LEI  RON) : 231,00 14,00 245,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  15793
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. rd 778515 , C.I.F.**) 2640706400111 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
50756, Parcela: 651/4/2, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 1.004; Suprafete: , 
arabil:1.004,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  MONA DORINA 
Nr. de rol nominal unic:  13318
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2740225451536 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.883; Suprafete: , arabil:2.883,
00 mp

1

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 1,00 16,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 1,00 16,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  RAZVAN - VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  3451163
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 417 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/643602 , C.I.F.**) 1880102471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT ; CC: 1527; Masa
1600; CP:; Seria: 0925070; Nr.:VF31A
VJXF52730429; Serie sasiu: VF31AVJ
XF52730429

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  10875
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1510217400678 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:59,20 mp (sup. utila:  42,29 mp), 
Suprafata Totala: 59; An ct.:2006

1

130,00 94,00 224,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

25,00 65,00 90,00

T O T A L  Cladiri : 155,00 159,00 314,00

T O T A L  (LEI  RON) : 155,00 159,00 314,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  TUDOR 
Nr. de rol nominal unic:  11967
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:4,00 mp (sup. utila:  2,86 mp), 
Suprafata Totala: 4; An ct.:2006

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE  VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  15738
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 549654 , C.I.F.**) 2530421400496 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.000; Suprafete: , arabil:2.000,
00 mp

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 10,00 1,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 10,00 1,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE A.  PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  14490
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 20.000; Suprafete: , arabil:20.0
00,00 mp

1

996,00 625,00 1.621,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

161,00 302,00 463,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.157,00 927,00 2.084,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.157,00 927,00 2.084,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: TANASE DUMITRU cu drept de uzufruct viager 1530613400571: TANASE FLORIN IULIAN CNP 
1820602471331

Nr. de rol nominal unic:  12847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POIENARII BURCHII , satul/sectorul POIENARII BURCHII 

, str.  - , nr.  253 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PX/517864 , C.I.F.**) 1820602471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:26,00 mp (sup. 
utila:  18,57 mp), Suprafata Totala: 26; 
An anexa:2008

1 Dec /02.06.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:64,00 mp (sup. utila:  45
,71 mp), Suprafata Totala: 64; An ct.:2
008

2 Dec /02.06.2021;

29,00 4,00 33,00

T O T A L  Cladiri : 33,00 4,00 37,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 826; Suprafete: , 
arabil:826,00 mp

3 Dec /02.06.2021;

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 790; Suprafete: , liber:700,00 
mp, ocupat:90,00 mp

4 Dec /02.06.2021;

100,00 11,00 111,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. ION LUCA CARAGIALE 
Rang: V, Zona: B, Suprafata Totala: 1.
082; Suprafete: , vii:1.082,00 mp

5 Dec /02.06.2021;

4,00 0,00 4,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 107,00 11,00 118,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 11.092; Suprafete: , 
arabil:11.092,00 mp

6 Dec /02.06.2021;

104,00 11,00 115,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 104,00 11,00 115,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7 Dec /02.06.2021;

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 462,00 49,00 511,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE FLORIN STEFANITA 
Nr. de rol nominal unic:  1483443
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 417 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/021556 , C.I.F.**) 1791222410043 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TICO ; CC: 796; Masa: 1600; 
CP:; Seria: 807783; Nr.:KLY3S11BDXC
599995; Serie sasiu: KLY3S11BDXC59
9995

1

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 32,00 3,00 35,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE ION :TANASE MARIN:TANASE GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  12923
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  140 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1270509400441 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 140, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: B, Anexe lemn fara 
inst.:6,00 mp (sup. utila:  4,29 mp), 
Suprafata Totala: 6; An anexa:2006

1

8,00 5,00 13,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 140, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: V, Zona: B, Cl. lemn fara inst.:32
,16 mp (sup. utila:  22,97 mp), 
Suprafata Totala: 32; An ct.:2006

2

51,00 27,00 78,00

T O T A L  Cladiri : 59,00 32,00 91,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 723; Suprafete: , 
arabil:723,00 mp

3

48,00 30,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 140 Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 362; Suprafete: , 
liber:323,84 mp, ocupat:38,16 mp

4

145,00 88,00 233,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 193,00 118,00 311,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

745,00 397,00 1.142,00
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T O T A L  Alte Taxe : 745,00 397,00 1.142,00

T O T A L  (LEI  RON) : 997,00 547,00 1.544,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: TANASE IONELA VERONICA CNP 2811017471351: ALECU MONICA CNP 2771030471012:FLOREA 
ADINA MAGDALENA CNP 2790124471017:TANASE ANDREEA CNP 2871125471344

Nr. de rol nominal unic:  10168
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 49 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:49,00 mp (sup. utila:  35,00 
mp), Suprafata Totala: 49; An anexa:1
953

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:128,00 mp (sup. utila:  91,43 mp), 
Suprafata Totala: 128; An ct.:2000

2

31,00 3,00 34,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:5,00 mp (sup. utila:  3,57 mp), 
Suprafata Totala: 5; An anexa:1953

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49, bl. -, sc. -, et. 0, 
ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 
mp), Suprafata Totala: 24; An anexa:1
953

4

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 36,00 3,00 39,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49 Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1997,1998,1999,2000, Tarla: 

5
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53, Suprafata Totala: 918; Suprafete: , 
liber:712,00 mp, ocupat:206,00 mp

59,00 4,00 63,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 49 Rang: IV, Zona: B, 
Nr.Cad: 57640, Parcela: 1997,1998,19
99,2000, Tarla: 53, Suprafata Totala: 1.
500; Suprafete: , arabil:1.500,00 mp

6

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 4,00 67,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 210,00 12,00 222,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE MADALIN MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2534541
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 39 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1820917471341 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1390; Masa: 
1600; CP:; Seria: UA93808; Nr.:UA938
08; Serie sasiu: UA93808

1

667,00 441,00 1.108,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:10.01.2018

2

109,00 192,00 301,00

T O T A L   : 776,00 633,00 1.409,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 776,00 633,00 1.409,00

T O T A L  (LEI  RON) : 776,00 633,00 1.409,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  3043915
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1550828400566 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
CEALALTA COTA DE1/2 APARTINE LUI 
NENCIU DUMITRU, Parcela: 988/26, 
Tarla: 216, Suprafata Totala: 900; 
Suprafete: , arabil:900,00 mp

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
CEALALTA COTA DE1/2 APARTINE LUI 
NENCIU DUMITRU, Parcela: 983/1/3/40
Tarla: 214, Suprafata Totala: 900; 
Suprafete: , arabil:900,00 mp

2

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 0,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE VASILE CNP 1530418400519 -DEFUNCT;  TANASE STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  10872
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:64,00 mp (sup. utila:  45,71 mp), 
Suprafata Totala: 64; An ct.:2006

1

174,00 135,00 309,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

57,00 149,00 206,00

T O T A L  Cladiri : 231,00 284,00 515,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
1300/1, Tarla: 43, Suprafata Totala: 
240; Suprafete: , livezi:240,00 mp

3

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1298,1300, Tarla: 43, 
Suprafata Totala: 2.887; Suprafete: , vii
:2.887,00 mp

4

168,00 111,00 279,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: B, 
Parcela: 1299,197, Tarla: 43, Suprafata 
Totala: 507; Suprafete: , arabil:507,00 
mp

5

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI Rang: IV, Zona: B, 

6
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Parcela: 1296, Tarla: 43, Suprafata 
Totala: 1.205; Suprafete: , liber:1.141,0
0 mp, ocupat:64,00 mp

852,00 617,00 1.469,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

407,00 1.068,00 1.475,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.449,00 1.812,00 3.261,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
50, Tarla: 139, Suprafata Totala: 2.500; 
Suprafete: , arabil:2.500,00 mp

8

135,00 98,00 233,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 135,00 98,00 233,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

841,00 491,00 1.332,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

10

359,00 869,00 1.228,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.200,00 1.360,00 2.560,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3.015,00 3.554,00 6.569,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASE-ANGHEL  ADRIAN-VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  3025185
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  42 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 577696 , C.I.F.**) 1731003522503 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FOCUS ; CC: 1560; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 8E65470; Nr.:
WF0SXXGCDS8E65470; Serie sasiu: 
WF0SXXGCDS8E65470

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TANASESCU  CARMEN SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  14712
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2850616410013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 454; Suprafete: , livezi:454,00 
mp

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.108; Suprafete: , arabil:1.108,
00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 17; Suprafete: , liber:
17,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 0,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 0,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: TANDARESCU STEFAN-GEORGE ; CANACHEU CLAUDIA-MARCELA CNP 2720609100030
;TANDARESCU ATENA-MIOARA CNP 2480327250521; 

Nr. de rol nominal unic:  14589
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul MEHEDINŢI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna DROBETA-TURNU SEVERIN , satul/sectorul DROBETA

-TURNU SEVERIN , str.  KOGALNICEANU , nr.  2 , bl.  B1 , sc.  7 , et.   , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. MH/126578 , C.I.F.**) 1390724250526 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1366
/1, Parcela: 104,105,106, Tarla: 3, 
Suprafata Totala: 939; Suprafete: , 
arabil:939,14 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TARICEANU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12990
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 18 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10
,71 mp), Suprafata Totala: 15; An ct.:2
006

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TARICEANU NICOLAE;;  TARICEANU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  14352
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TEODOR MAZILU , nr

.  22 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 10.298; Suprafete: , 
arabil:10.298,00 mp

1

231,00 56,00 287,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 231,00 56,00 287,00

T O T A L  (LEI  RON) : 231,00 56,00 287,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TARNAUCEANU  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  11588
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. BISTRICIOAREI , 

nr.  66 , bl.  16 , sc.   , et.  2 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 539052 , C.I.F.**) 2640508400291 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:70,96 mp (sup. utila:  50,69 mp), 
Suprafata Totala: 71; An ct.:2006

1

47,00 8,00 55,00

T O T A L  Cladiri : 47,00 8,00 55,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , vii:500,00 mp

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 589; Suprafete: , arabil:589,00 
mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 412; Suprafete: , liber:341,04 
mp, ocupat:70,96 mp

4

55,00 9,00 64,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 64,00 9,00 73,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 430,00 64,00 494,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TARTAN  AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  13799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

116,00 40,00 156,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 116,00 40,00 156,00

T O T A L  (LEI  RON) : 116,00 40,00 156,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TASCU  LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  10618
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

538,00 354,00 892,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

85,00 166,00 251,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 623,00 520,00 1.143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 623,00 520,00 1.143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TATAN  AGIT 
Nr. de rol nominal unic:  1762043
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 52 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RO 0527772 , C.I.F.**) 7610101470056 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU CN MOTO ; CC
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 070458586
; Nr.:LLMTCB1687L501721; Serie 
sasiu: LLMTCB1687L501721

1

8,00 0,00 8,00

T O T A L   : 8,00 0,00 8,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 0,00 8,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBW 286750 / 04.07.20202 286750/PV

870,00 0,00 870,00

Alte amenzi CP 6187457 / 25.11.20213 6187457/PV
340,00 0,00 340,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.210,00 0,00 1.210,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.218,00 0,00 1.218,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TAXI INTERNATIONAL SRL 
Nr. de rol nominal unic:  351421
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 112 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 29835930 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 898; 
Masa: 1600; CP:; Seria: U016648; Nr.:U
U1L5220264176958; Serie sasiu: UU1
L5220264176958

1

80,00 11,00 91,00

T O T A L   : 80,00 11,00 91,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 80,00 11,00 91,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 11,00 91,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECA ZANFIRA; TECU NICOLAE;  EDU IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  11707
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 624; Suprafete: , arabil:624,00 
mp

1

41,00 18,00 59,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 18,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 41,00 18,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU  DANIELA-NINA 
Nr. de rol nominal unic:  10597
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 247 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2700817470011 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1 Dec /10.09.2021;

68,00 82,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 82,00 154,00

T O T A L  (LEI  RON) : 72,00 82,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU  DANUT 
Nr. de rol nominal unic:  4089910
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 85 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1670830290091 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

1 Dec /10.09.2021;

67,00 82,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

2 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

3 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 82,00 151,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 82,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU  MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1833278
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul TINCABESTI , str. ION 

BAICOIANU , nr.  73 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680708470055 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1 Dec /10.09.2021;

68,00 82,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 82,00 154,00

T O T A L  (LEI  RON) : 72,00 82,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU EMIL GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1832420
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 238 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1810518471358 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

1 Dec /10.09.2021;

68,00 82,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

2 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

3 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 82,00 154,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL VECTRA ; CC: 2198; 
Masa: 2600; CP:; Seria: 11035347; Nr.:
WOLOJBF1911219767; Serie sasiu: 
WOLOJBF1911219767

4 Dec /10.09.2021;

3.392,00 849,00 4.241,00

T O T A L   : 3.392,00 849,00 4.241,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 3.392,00 849,00 4.241,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



T O T A L  (LEI  RON) : 3.464,00 931,00 4.395,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU EMILIA ECATERINA 
Nr. de rol nominal unic:  4359589
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 85 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2431125290075 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1 Dec /10.09.2021;

68,00 82,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

2 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 82,00 154,00

T O T A L  (LEI  RON) : 72,00 82,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU EMILIAN IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  4359590
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 85 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1620604290071 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

1 Dec /10.09.2021;

67,00 82,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

2 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

3 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 82,00 151,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 82,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU ION DEFUNCT  PRIN  TECU EMILIA ECATERINA CNP 2431125290075 - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11561
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 85 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 85 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe lemn fara inst.:17,40 
mp (sup. utila:  12,43 mp), Suprafata 
Totala: 17; An anexa:2006

1 Dec /07.09.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 85 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. lemn fara inst.:48,00 mp (s
up. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006

2 Dec /07.09.2021;

42,00 9,00 51,00

T O T A L  Cladiri : 46,00 9,00 55,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 85 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5684, Tarla: 131, 
Suprafata Totala: 483; Suprafete: , vii:4
83,00 mp; Procent coproprietate: 0,00
%

3 Dec /07.09.2021;

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 85 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5685, Tarla: 131, 
Suprafata Totala: 644; Suprafete: , 
liber:578,60 mp, ocupat:65,40 mp; 
Procent coproprietate: 0,00%

4 Dec /07.09.2021;

116,00 25,00 141,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 124,00 26,00 150,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

5

14,00 15,00 29,00
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Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2012

6 Dec /07.09.2021;

689,00 258,00 947,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PIFY/020279 / 31.0
7.2017

7 PIFY/020279/

40,00 0,00 40,00

T O T A L  Alte Taxe : 743,00 273,00 1.016,00

T O T A L  (LEI  RON) : 913,00 308,00 1.221,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  4359591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna COSMINELE , satul/sectorul COSMINA DE SUS , str. , 

nr.  113 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1691020290078 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

1 Dec /10.09.2021;

67,00 82,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

2 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 6,24%

3 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 69,00 82,00 151,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 82,00 151,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TECU LIXANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  11518
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 238 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2470824400761 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 238 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3147, Nr.CarFunc: 
53585, Anexe beton fara inst.:18,00 
mp (sup. utila:  12,86 mp), Suprafata 
Totala: 18; An anexa:1970; Procent 
coproprietate: 62,50%

1 Dec /10.09.2021;

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 238 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3147, Nr.CarFunc: 
53585, Cl. beton fara inst.:161,00 mp (
sup. utila:  115,00 mp), Suprafata 
Totala: 161; An ct.:1970; Procent 
coproprietate: 62,50%

2 Dec /10.09.2021;

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Cladiri : 52,00 3,00 55,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 238 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3147, Nr.CarFunc: 
53585, Parcela: 3126,3127,3128, Tarla: 
CV76, Suprafata Totala: 230; 
Suprafete: , vii:230,00 mp; Procent 
coproprietate: 62,50%

3 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 238 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3147, Nr.CarFunc: 
53585, Parcela: 3126,3127,3128, Tarla: 
CV76, Suprafata Totala: 453; 
Suprafete: , arabil:453,00 mp; Procent 

4 Dec /10.09.2021;

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



coproprietate: 62,50%
1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 238 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3147, Nr.CarFunc: 
53585, Parcela: 3126,3127,3128, Tarla: 
CV76, Suprafata Totala: 584; 
Suprafete: , liber:405,00 mp, ocupat:17
9,00 mp; Procent coproprietate: 62,50
%

5 Dec /10.09.2021;

31,00 3,00 34,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3090, Nr.Ca
rFunc: 53501, Parcela: 918/15, Tarla: 
194, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

6 Dec /10.09.2021;

68,00 82,00 150,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3186, Nr.Ca
rFunc: 55292, Parcela: 874/1/9, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 5.099; 
Suprafete: , arabil:5.099,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

7 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ 
Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 3281, Nr.Ca
rFunc: 54170, Parcela: 969/1/9, Tarla: 
211, Suprafata Totala: 4.093; 
Suprafete: , arabil:4.093,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

8 Dec /10.09.2021;

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 72,00 82,00 154,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9 Dec /10.09.2021;

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 297,00 94,00 391,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEISI  NICOLETA  TARSOAGA AURORA 
Nr. de rol nominal unic:  13391
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DP 085607 , C.I.F.**) 2720503131253 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.758; Suprafete: , arabil:1.758,
00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 
Nr. de rol nominal unic:  14817
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PRESEI LIBERE , 

nr.  3 , bl.  CITY GATE /TURNUL DE NORD , sc.   , et.  7 , ap.  ET 18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)  427320 , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4; Suprafete: , liber:4
,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEMNEANU (HALAS) CAMELIA CNP 2670826443017;  HALAS VASILE CNP 1490316400125
Nr. de rol nominal unic:  10924
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2670826443017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1606
/2:Coproprietari cu FRATILA GEORGE 
DRAGOS, Parcela: 1788;1850;1851;18
52, Tarla: 49, Suprafata Totala: 8.140; 
Suprafete: , arabil:8.140,00 mp

1

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 21,00 2,00 23,00

T O T A L  (LEI  RON) : 21,00 2,00 23,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TENE AUREL  TENE  IOANA-inchis vezi rol 101 Societati 
Nr. de rol nominal unic:  10462
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 
mp), Suprafata Totala: 40; An anexa:2
006

1

76,00 45,00 121,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:140,00 mp (sup. utila:  100,00 mp)
, Suprafata Totala: 140; An ct.:2006

2

973,00 622,00 1.595,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

165,00 342,00 507,00

T O T A L  Cladiri : 1.214,00 1.009,00 2.223,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

76,00 158,00 234,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 76,00 158,00 234,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.290,00 1.167,00 2.457,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEODORESCU CONSTANTIN - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  2470158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul DÂMBOVIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna NICULESTI , satul/sectorul NICULESTI , str. - , nr. 

130 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DD 552428 , C.I.F.**) 1580813155231 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 903, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 381; Suprafete: , 
liber:333,00 mp, ocupat:48,00 mp

1

18,00 2,00 20,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 900, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 1.403; Suprafete: , 
arabil:1.403,00 mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 620 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 901, Tarla: 24, 
Suprafata Totala: 830; Suprafete: , vii:8
30,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: TEODORESCU GHEORGHE;PANAIT VASILICA;SUZMA ANCA MARIA; ZAMFIR AURELIA;TOMA 
CARMEN;TEODORESCU MIHAELA 

Nr. de rol nominal unic:  138032
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Parcela: 983/
1/4/7, Tarla: 214, Suprafata Totala: 10.
000; Suprafete: , arabil:10.000,00 mp

1

504,00 425,00 929,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 504,00 425,00 929,00

T O T A L  (LEI  RON) : 504,00 425,00 929,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEPOI  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  10343
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 305 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:25,00 mp (sup. utila:  17,86 mp), 
Suprafata Totala: 25; An ct.:2006

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Cladiri : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL 
Nr. de rol nominal unic:  2678646
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 474 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 23678666 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN AMAROK ; 
CC: 1968; Masa: 12; CP:; Seria: 
059866; Nr.:WV1ZZZ2HZB8065454; 
Serie sasiu: WV1ZZZ2HZB8065454

1

960,00 177,00 1.137,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: IVECO ; CC: 2287; Masa: 12
CP:; Seria: 0642579; Nr.:ZCFC3575005
702716; Serie sasiu: ZCFC357500570
2716

2

1.152,00 213,00 1.365,00

T O T A L   : 2.112,00 390,00 2.502,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.112,00 390,00 2.502,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.112,00 390,00 2.502,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEST 
Nr. de rol nominal unic:  3585065
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. RUBINULUI, nr. 99 Rang: IV, Zona
: C, Nr.Cad: 1234, Parcela: 414563, 
Suprafata Totala: 99.999; Suprafete: , 
liber:99.999,00 mp

1

6.437,00 1.159,00 7.596,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6.437,00 1.159,00 7.596,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6.437,00 1.159,00 7.596,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TEST  FIZICE 
Nr. de rol nominal unic:  2400640
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 11111111111 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton fara inst.:90,00 mp (sup. utila:  
64,29 mp), Suprafata Totala: 90; An 
ct.:1990

1

67,00 4,00 71,00

T O T A L  Cladiri : 67,00 4,00 71,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2019

2

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 285,00 27,00 312,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  THE AGENCY TRAVEL CLUB SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1843735
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. INVATATOR 

CONSTANTINESCU ION , nr.  15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33275385 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: CITROEN C3 ; CC: 1398; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 1003772; Nr.:V
F7FC8HZB27216037; Serie sasiu: VF7
FC8HZB27216037

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TICU  IULIA MIHAIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10340
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 303 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 100497 , C.I.F.**) 2540513400463 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

2

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 33,34%

4

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 33,00 4,00 37,00

T O T A L  (LEI  RON) : 33,00 4,00 37,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TICU  NICOLAE-CRISTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1602200
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SONDEI , nr. 76 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 488973 , C.I.F.**) 1891106156165 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: FARA SERIE; Nr.:WA
UZZZ8K7BA049102; Serie sasiu: 
WAUZZZ8K7BA049102

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TICU ANGHEL CLARA CAMELIA 
Nr. de rol nominal unic:  11148
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 340 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 108657 , C.I.F.**) 2740414471011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PV 729631 / 31.08.20211 729631/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 0,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TICU CRISTEA 
Nr. de rol nominal unic:  11483
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul HUNEDOARA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna VULCAN , satul/sectorul VULCAN , str. - , nr. 22 , 

bl.  8A , sc.  B , et.   , ap.  15
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. HD/724977 , C.I.F.**) 1541218205748 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:42,00 mp (sup. utila:  30,00 
mp), Suprafata Totala: 42; An anexa:2
006

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

2

25,00 5,00 30,00

T O T A L  Cladiri : 35,00 6,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 22 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5185;5187;5188;518
9;5190, Tarla: 118, Suprafata Totala: 
675; Suprafete: , arabil:675,00 mp

3

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 22 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 5186, Tarla: 118, 
Suprafata Totala: 436; Suprafete: , 
liber:354,00 mp, ocupat:82,00 mp

4

59,00 10,00 69,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 65,00 10,00 75,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 419,00 63,00 482,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TICU GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2577964
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. ROMANCIERILOR 

, nr.  6 , bl.  E19 , sc.   , et.   , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/828677 , C.I.F.**) 1381001400498 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 939/
2/1, Tarla: 199, Suprafata Totala: 5.300
; Suprafete: , arabil:5.300,00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TIGORA CRISTIAN  TIGORA FRANCESCA-MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  13579
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. POET PANAIT 

CERNA , nr.  2 , bl.  M53 , sc.  1 , et.  5 , ap.  18
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 046440 , C.I.F.**) 1670909434600 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1809
:CF 1334, Parcela: 892/23, Tarla: 186, 
Suprafata Totala: 4.951; Suprafete: , 
arabil:4.951,44 mp

1

132,00 37,00 169,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:16.08.2011

2

27,00 20,00 47,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 159,00 57,00 216,00

T O T A L  (LEI  RON) : 159,00 57,00 216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI  MARIN 
Nr. de rol nominal unic:  13924
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.800; Suprafete: , arabil:3.800,
00 mp

1

189,00 135,00 324,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

30,00 62,00 92,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 219,00 197,00 416,00

T O T A L  (LEI  RON) : 219,00 197,00 416,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13185
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 15.100; Suprafete: , arabil:15.1
00,00 mp

1

751,00 471,00 1.222,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

121,00 229,00 350,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 872,00 700,00 1.572,00

T O T A L  (LEI  RON) : 872,00 700,00 1.572,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI  VASILE GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  13976
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.600; Suprafete: , arabil:2.600,
00 mp

1

129,00 85,00 214,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

20,00 40,00 60,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 149,00 125,00 274,00

T O T A L  (LEI  RON) : 149,00 125,00 274,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI CONSTANTIN( CNP 1480819400625):  TILOI STEFAN ( CNP 1540313400421)-DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11629
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. PETRE ISPIRESCU 

, nr.  23 , bl.  M211 , sc.  A , et.   , ap.  27
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/806090 , C.I.F.**) 1480819400625 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:38,25 mp (sup. utila:  27,32 mp), 
Suprafata Totala: 38; An ct.:2006

1

63,00 26,00 89,00

T O T A L  Cladiri : 63,00 26,00 89,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 5301,5302,5303,5304, Tarla: 
cv 122, Suprafata Totala: 1.755; 
Suprafete: , liber:1.716,75 mp, ocupat:
38,25 mp

2

688,00 304,00 992,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 688,00 304,00 992,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 882/
7, Tarla: 183, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

3

105,00 24,00 129,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 105,00 24,00 129,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

689,00 246,00 935,00

T O T A L  Alte Taxe : 689,00 246,00 935,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.545,00 600,00 2.145,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI CONSTANTIN;  TILOI STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  15351
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1480819400625 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 1101
/49, Tarla: 234, Suprafata Totala: 2.400
; Suprafete: , arabil:2.400,00 mp

1

12,00 1,00 13,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 12,00 1,00 13,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TILOI VICTOR:TILOI MARIN:TILOI CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  1997956
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1083/3/20, Tarla: 231, Suprafata Totala
: 380; Suprafete: , arabil:380,00 mp

1

21,00 16,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1088/44, Tarla: 232, Suprafata Totala: 
380; Suprafete: , arabil:380,00 mp

2

21,00 16,00 37,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1077/59, Tarla: 229, Suprafata Totala: 
373; Suprafete: , arabil:373,33 mp

3

21,00 16,00 37,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 63,00 48,00 111,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 48,00 111,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: TIODORESCU HARALAMBIE:TIODORESCU EUGEN CNP 1850908420052:TIODORESCU RAZVAN-V
ASILE CNP 1880610420033:TIODORESCU CIPRIAN CNP 192102407

Nr. de rol nominal unic:  10757
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 56 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/178415 , C.I.F.**) 1500407400612 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57610, Anexe beton 
fara inst.:41,00 mp (sup. utila:  29,29 
mp), Suprafata Totala: 41; An anexa:2
004

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57611, Locuinta 
subsol/mansarda:108,00 mp (sup. utila
:  77,14 mp), Suprafata Totala: 108; An 
anexa:2004

2

97,00 6,00 103,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57611, Cl. beton fara 
inst.:108,00 mp (sup. utila:  77,14 mp), 
Suprafata Totala: 108; An ct.:2004

3

77,00 5,00 82,00

T O T A L  Cladiri : 183,00 12,00 195,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 50626 / 
COPROPRIETARI CU RUXANDRESCU 
MIHAELA-CRISTINA, Suprafata Totala: 
368; Suprafete: , liber:367,50 mp

4

24,00 2,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57610, Suprafata 
Totala: 222; Suprafete: , liber:181,00 
mp, ocupat:41,00 mp

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57610, Suprafata 
Totala: 759; Suprafete: , arabil:759,00 
mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57611, Suprafata 
Totala: 158; Suprafete: , arabil:158,00 
mp

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 41,00 3,00 44,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 31105114; Nr.:311051
14; Serie sasiu: 31105114

8

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 591,00 35,00 626,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TIODORESCU  EUGEN 
Nr. de rol nominal unic:  1577436
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 56 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 416917 , C.I.F.**) 1850908420052 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. STEJARULUI, nr. 56 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 57312, Suprafata 
Totala: 650; Suprafete: , arabil:650,00 
mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLVO ; CC: 1948; Masa: 
2000; CP:; Seria: 2416372; Nr.:YV1VW
17K21F721082; Serie sasiu: YV1VW1
7K21F721082

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1896
; Masa: 2000; CP:; Seria: M46695; Nr.:T
MBJG41U468839569; Serie sasiu: 
TMBJG41U468839569

3

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 400,00 24,00 424,00

T O T A L  (LEI  RON) : 402,00 24,00 426,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TIODORESCU  RAZVAN VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  3718600
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. STEJARULUI , nr. 56 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1880610420033 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1968; Masa: 
2000; CP:; Seria: 009126; Nr.:WAUZZZ
8K4BA114231; Serie sasiu: WAUZZZ8
K4BA114231

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TIRON GHE.  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  14615
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.500; Suprafete: , arabil:5.500,
00 mp

1

273,00 180,00 453,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

44,00 86,00 130,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 317,00 266,00 583,00

T O T A L  (LEI  RON) : 317,00 266,00 583,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TITA  FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  4067458
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul TINCABESTI , str. INVATATOR 

MOGA MIHAI , nr.  460 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680810470052 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 4512
, Parcela: 981/5/1, Tarla: 214, 
Suprafata Totala: 12.400; Suprafete: , 
arabil:12.400,00 mp

1

30,00 3,00 33,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 3,00 33,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 3,00 33,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TITIRISCA  LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  10289
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. CEREMUSULUI , 

nr.  12 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria RK nr. 549477 , C.I.F.**) 2670622471025 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
84, Tarla: 139, Suprafata Totala: 3.550; 
Suprafete: , arabil:3.550,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
124, Tarla: 140, Suprafata Totala: 3.86
4; Suprafete: , arabil:3.864,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
1/53, Tarla: 138, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
40, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.500; 
Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 11,11%

4

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 11,00 0,00 11,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 0,00 11,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOADER  PETRICA 
Nr. de rol nominal unic:  3638673
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.  2 , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1811213471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA ; CC: 1198; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 081606; Nr.:TM
BGH65J983166927; Serie sasiu: 
TMBGH65J983166927

1

96,00 13,00 109,00

T O T A L   : 96,00 13,00 109,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 96,00 13,00 109,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 13,00 109,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOADER MIHAI  ION STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  15247
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 13.086; Suprafete: , arabil:13.0
86,00 mp

1

652,00 491,00 1.143,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

50,00 95,00 145,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 702,00 586,00 1.288,00

T O T A L  (LEI  RON) : 702,00 586,00 1.288,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOANCHINA  CRISTIAN   DRAGOS 
Nr. de rol nominal unic:  15811
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 752604 , C.I.F.**) 1690103421510 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 100.000; Suprafete: , arabil:100
.000,00 mp; Data iesire:30.09.2011

1

0,00 12,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 95.000; Suprafete: , arabil:95.0
00,00 mp; Data iesire:30.09.2011

2

0,00 11,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 30.000; Suprafete: , arabil:30.0
00,00 mp; Data iesire:30.09.2011

3

0,00 4,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 100.000; Suprafete: , arabil:100
.000,00 mp; Data iesire:30.09.2011

4

0,00 12,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 87.600; Suprafete: , arabil:87.6
00,00 mp; Data iesire:30.09.2011

5

0,00 9,00 9,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 48,00 48,00

T O T A L  (LEI  RON) : 0,00 48,00 48,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOCU AURELIA 
Nr. de rol nominal unic:  2676418
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal 075100 , municipiul/oraşul/comuna OTOPENI , satul/sectorul OTOPENI , str. 23

AUGUST , nr.  5 , bl.  VALENCIA , sc.  1 , et.  3 , ap.  113
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/379479 , C.I.F.**) 2650910400202 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 37 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57066, Cl. beton fara 
inst.:76,00 mp (sup. utila:  54,29 mp), 
Suprafata Totala: 76; An ct.:2017

1

101,00 12,00 113,00

T O T A L  Cladiri : 101,00 12,00 113,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PETROLISTULUI, nr. 37 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57066, Suprafata 
Totala: 405; Suprafete: , liber:329,00 
mp, ocupat:76,00 mp

2

37,00 5,00 42,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 37,00 5,00 42,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1600 / 
15.11.2017

3

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 356,00 40,00 396,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TODEA  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  13948
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

88 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1520807400357 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 318701; Nr.:318701; 
Serie sasiu: 318701

1

224,00 58,00 282,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 1508707; Nr.:150870
7; Serie sasiu: 1508707; Data iesire:20
.01.2009

2

115,00 46,00 161,00

T O T A L   : 339,00 104,00 443,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 339,00 104,00 443,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 8983 / 
31.12.2016

3

139,00 10,00 149,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 10,00 149,00

T O T A L  (LEI  RON) : 478,00 114,00 592,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TODEA  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  1599570
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 88 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 383043 , C.I.F.**) 1520807400357 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN GOLF ; CC: 
1896; Masa: 2000; CP:; Seria: 509612; 
Nr.:WVWZZZ1KZ5B123678; Serie 
sasiu: WVWZZZ1KZ5B123678

1

570,00 106,00 676,00

T O T A L   : 570,00 106,00 676,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 570,00 106,00 676,00

T O T A L  (LEI  RON) : 570,00 106,00 676,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOFAN CONSTANTINA 
Nr. de rol nominal unic:  1664884
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 50 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AE/308368 , C.I.F.**) 2250305400633 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 1700/2, Parcela: 110/11, Tarla: 12, 
Suprafata Totala: 1.000; Suprafete: , 
arabil:1.000,02 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOGOI  NICULAE-decedat;TROANCA FILOFTEIA 
Nr. de rol nominal unic:  11878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 11 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:24,00 mp (sup. utila:  17,14 mp), 
Suprafata Totala: 24; An ct.:2006

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.157; Suprafete: , vii:2.157,00 
mp

2

88,00 54,00 142,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 617; Suprafete: , liber:593,00 
mp, ocupat:24,00 mp

3

239,00 144,00 383,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 327,00 198,00 525,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

717,00 361,00 1.078,00

T O T A L  Alte Taxe : 717,00 361,00 1.078,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.054,00 560,00 1.614,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  CATRINA 
Nr. de rol nominal unic:  13045
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

17 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GV/439499 , C.I.F.**) 2460826400505 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 81/42, Tarla: 4, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

1

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/10, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 3.890; Suprafete: , arabil:3.890,
00 mp

2

19,00 2,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/90, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 1.524; Suprafete: , arabil:1.524,
00 mp

3

7,00 1,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/89, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 517; Suprafete: , arabil:517,00 
mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 37,00 4,00 41,00

T O T A L  (LEI  RON) : 37,00 4,00 41,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  1948456
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  181 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF449572 , C.I.F.**) 1730911471038 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R21 0174466 / 03.03.20211 0174466/PV

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 250,00 0,00 250,00

T O T A L  (LEI  RON) : 250,00 0,00 250,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  2169418
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  54 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1791009471015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BAOTIAN ; CC: 49; Masa: 
1600; CP:; Seria: 07579833; Nr.:L82TC
APC474015657; Serie sasiu: L82TCAP
C474015657

1

119,00 146,00 265,00

T O T A L   : 119,00 146,00 265,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 119,00 146,00 265,00

T O T A L  (LEI  RON) : 119,00 146,00 265,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  IONELA-COSMINA 
Nr. de rol nominal unic:  4067579
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ALEXANDRU IOAN 

CUZA , nr.  1 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2841208471332 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: 
30145224; Nr.:WDB1680331J161571; 
Serie sasiu: WDB1680331J161571

1

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN CADDY ; 
CC: 1968; Masa: 2000; CP:; Seria: 
407502; Nr.:WV2ZZZ2KZHX078399; 
Serie sasiu: WV2ZZZ2KZHX078399

2

200,00 12,00 212,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
2143; Masa: 12; CP:; Seria: 31154879; 
Nr.:WDB9066351S693891; Serie sasiu
: WDB9066351S693891

3

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 627,00 38,00 665,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 627,00 38,00 665,00

T O T A L  (LEI  RON) : 627,00 38,00 665,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  RADU 
Nr. de rol nominal unic:  13046
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. AVRAM IANCU , nr. 

16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:40,50 mp (sup. utila:  28
,93 mp), Suprafata Totala: 41; An ct.:2
006

1

84,00 56,00 140,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

54,00 145,00 199,00

T O T A L  Cladiri : 138,00 201,00 339,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 800; Suprafete: , 
arabil:800,00 mp

3

52,00 29,00 81,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 610; Suprafete: , liber:569,50 
mp, ocupat:40,50 mp

4

412,00 279,00 691,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

306,00 793,00 1.099,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 770,00 1.101,00 1.871,00

T O T A L  (LEI  RON) : 908,00 1.302,00 2.210,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA  TOMICA 
Nr. de rol nominal unic:  15687
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 183 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 256563 , C.I.F.**) 1680902470054 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA 1310; CC: 1289; 
Masa: 0; CP:0; Seria: 899439; Nr.:UU1
R11700F0928478; Serie sasiu: UU1R11
700F0928478

1 Dec 2496/19.04.2021;

336,00 119,00 455,00

T O T A L   : 336,00 119,00 455,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 336,00 119,00 455,00

T O T A L  (LEI  RON) : 336,00 119,00 455,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA CATRINA CNP 2460826400505:IVAN MARIANA CNP 2491113400958
Nr. de rol nominal unic:  14290
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460826400505 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 94/5/28, Tarla: 7, Suprafata 
Totala: 3.296; Suprafete: , arabil:3.296,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA ILIE ;  TOMA IOANA ; 
Nr. de rol nominal unic:  10544
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 329 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 329 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:37,80 
mp (sup. utila:  27,00 mp), Suprafata 
Totala: 38; An anexa:2006

1

31,00 23,00 54,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 329 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:48,00 mp (s
up. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:2006

2

105,00 77,00 182,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 329 Rang: , Zona
: B, Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.
01.2012

3

57,00 156,00 213,00

T O T A L  Cladiri : 193,00 256,00 449,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 596; Suprafete: , vii:596,00 mp

4

69,00 47,00 116,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 140; Suprafete: , arabil:140,00 
mp

5

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 329 Rang: IV, 

6
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Zona: B, Suprafata Totala: 480; 
Suprafete: , liber:394,20 mp, ocupat:85
,80 mp

320,00 255,00 575,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 329 Rang: , Zona
: B, Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; 
Data iesire:11.01.2012

7

182,00 512,00 694,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 582,00 822,00 1.404,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOBRA MOTORETA ; CC: 50
; Masa: 1600; CP:; Seria: 810489; Nr.:8
10489; Serie sasiu: 810489

8

16,00 31,00 47,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

9

0,00 43,00 43,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BAOTIAN ; CC: 49; Masa: 
1600; CP:; Seria: 07579833; Nr.:L82TC
APC474015657; Serie sasiu: L82TCAP
C474015657; Data iesire:29.02.2008

10

47,00 6,00 53,00

T O T A L   : 63,00 80,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 63,00 80,00 143,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

11

841,00 535,00 1.376,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

12

344,00 848,00 1.192,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.185,00 1.383,00 2.568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.023,00 2.541,00 4.564,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA NELU CNP 1660810211678:TOMA FLORINA LUMINITA CNP 2660622211688
Nr. de rol nominal unic:  4141799
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul IALOMIŢA , codul poştal 925100 , municipiul/oraşul/comuna FETESTI , satul/sectorul FETESTI , str. 

JANDARMERIEI , nr.  20 , bl.  BN3 , sc.  B , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1660810211678 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
59088, Parcela: 1788,1788/5,1788/9,1
853, Tarla: 49, Suprafata Totala: 500; 
Suprafete: , arabil:500,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMA TOMICA:  TOMA STANA-uzufruct 
Nr. de rol nominal unic:  12869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  183 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. dv/640957 , C.I.F.**) 2400117400663 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 183 Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:45,00 mp (sup. 
utila:  32,14 mp), Suprafata Totala: 45; 
An anexa:2006

1

12,00 2,00 14,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 183 Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:63,45 mp (sup. utila:  45
,32 mp), Suprafata Totala: 63; An ct.:2
006

2

67,00 24,00 91,00

T O T A L  Cladiri : 79,00 26,00 105,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 183 Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 38, Tarla: 3, Suprafata Totala: 
450; Suprafete: , vii:450,00 mp

3

25,00 13,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. INVATATOR GHEORGHE 
PETRE, nr. 183 Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 38, Tarla: 3, Suprafata Totala: 
500; Suprafete: , liber:391,55 mp, 
ocupat:108,45 mp

4

111,00 38,00 149,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 136,00 51,00 187,00
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RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 9.500; Suprafete: , 
arabil:9.500,00 mp

5

133,00 31,00 164,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 19/10;17/7, Tarla: 2, Suprafata 
Totala: 4.955; Suprafete: , arabil:4.955,
00 mp

6

112,00 37,00 149,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 257/20/2, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 780; Suprafete: , arabil:780,00 
mp

7

18,00 5,00 23,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 317/1/20, Tarla: 69/1, 
Suprafata Totala: 3.750; Suprafete: , 
arabil:3.750,00 mp

8

84,00 28,00 112,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 301/79/1, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

9

57,00 19,00 76,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 404,00 120,00 524,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

488,00 150,00 638,00

T O T A L  Alte Taxe : 488,00 150,00 638,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.107,00 347,00 1.454,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  Toma Tomică Întreprindere Individuală 
Nr. de rol nominal unic:  4359329
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INV. GHEORGHE 

PETRE , nr.  183 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 35615203 , tel./fax 0722855491 , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 1498; Masa: 0; CP:0; 
Seria: 693660; Nr.:WVGZZZ5NZMW53
5016; Serie sasiu: WVGZZZ5NZMW53
5016

1 Dec /24.11.2021;

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMESCU  MARIAN IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  13495
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1770615180796 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 183, 
Nr.CarFunc: 93, Parcela: 1176;1179, 
Tarla: 41, Suprafata Totala: 840; 
Suprafete: , arabil:840,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2,00 0,00 2,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMESCU  TEODORU ROMEO 
Nr. de rol nominal unic:  13566
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. GRIGORE 

ALEXANDRESCU , nr.  102 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 1631229400074 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
102 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:104,00 mp (sup. utila:  74,29 mp), 
Suprafata Totala: 104; An ct.:2013

1

282,00 52,00 334,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
102 Rang: IV, Zona: B, Locuinta subsol
/mansarda:104,00 mp (sup. utila:  74,2
9 mp), Suprafata Totala: 104; An 
anexa:2013

2

285,00 48,00 333,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
102 Rang: IV, Zona: B, Anexe beton 
fara inst.:50,00 mp (sup. utila:  35,71 
mp), Suprafata Totala: 50; An anexa:2
013

3

39,00 7,00 46,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
102 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:29,00 mp (sup. utila:  20,71 
mp), Suprafata Totala: 29; An anexa:2
013

4

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 615,00 108,00 723,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

5
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Totala: 480; Suprafete: , arabil:480,00 
mp

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 
102 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 50683, 
Parcela: 849/1, Tarla: 174, Suprafata 
Totala: 478; Suprafete: , liber:295,00 
mp, ocupat:183,00 mp

6

117,00 24,00 141,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 120,00 24,00 144,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 7485 / 
31.12.2012

7

420,00 77,00 497,00

T O T A L  Alte Taxe : 420,00 77,00 497,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.155,00 209,00 1.364,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOMESCU FLAVIA : TOMESCU SORIN-CRISTINEL CNP 1780510180797  FLAVIA 
Nr. de rol nominal unic:  1784805
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. CRICOVUL DULCE 

, nr.  13 , bl.  19 , sc.  2 , et.  12 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RK/008640 , C.I.F.**) 2811111430049 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 140 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 1739/2:CF 53318, Cl. beton 
fara inst.:183,00 mp (sup. utila:  130,71 
mp), Suprafata Totala: 183; An ct.:200
9

1

256,00 29,00 285,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 140 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 1739/2:CF 53318, Locuinta 
subsol/mansarda:115,00 mp (sup. utila:  
82,14 mp), Suprafata Totala: 115; An 
anexa:2009

2

202,00 22,00 224,00

T O T A L  Cladiri : 458,00 51,00 509,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SONDEI, nr. 140 Rang: IV, Zona: 
B, Nr.Cad: 1739/2:CF 53318, Suprafata 
Totala: 1.879; Suprafete: , liber:1.696,0
0 mp, ocupat:183,00 mp

3

238,00 26,00 264,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1716
, Parcela: 849/2/2, Tarla: 174, 
Suprafata Totala: 1.541; Suprafete: , 
arabil:1.541,00 mp

4

8,00 0,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 849/
2/2, Tarla: 174, Suprafata Totala: 1.354

5
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; Suprafete: , arabil:1.353,87 mp
7,00 0,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 253,00 26,00 279,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 1804 / 
21.12.2017

6

273,00 28,00 301,00

T O T A L  Alte Taxe : 273,00 28,00 301,00

T O T A L  (LEI  RON) : 984,00 105,00 1.089,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOPOR MUNTEANU CIPRIAN:  TOPOR MUNTEANU OANA RALUCA 
Nr. de rol nominal unic:  15644
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1761020374085 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: PARTER, Cl. beton 
fara inst.:92,20 mp (sup. utila:  65,86 
mp), Suprafata Totala: 92; An ct.:2019

1

123,00 14,00 137,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: MANSARDA, 
Locuinta subsol/mansarda:57,30 mp (s
up. utila:  40,93 mp), Suprafata Totala: 
57; An anexa:2019

2

96,00 11,00 107,00

T O T A L  Cladiri : 219,00 25,00 244,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ANTON PANN, nr. 26 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2563/2, Parcela: 5453
,5454,5455/ lotul 2, Tarla: 127, 
Suprafata Totala: 518; Suprafete: , 
liber:425,80 mp, ocupat:92,20 mp

3

47,00 6,00 53,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 6,00 53,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 7509 / 
21.08.2019

4

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 484,00 54,00 538,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TOTILCA ION-COSMIN ,   TOTILCA LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  13273
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 309312 , C.I.F.**) 1720323380013 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:9.99
9,85 mp

1

374,00 159,00 533,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 374,00 159,00 533,00

T O T A L  (LEI  RON) : 374,00 159,00 533,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRASCU  RADA - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  3173181
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 3 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 929/
2, Tarla: 196, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  10483
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:12,00 mp (sup. utila:  8,57 mp
), Suprafata Totala: 12; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:26,00 mp (sup. utila:  18,57 mp), 
Suprafata Totala: 26; An ct.:2006

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Cladiri : 20,00 2,00 22,00

T O T A L  (LEI  RON) : 20,00 2,00 22,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11722
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.700; Suprafete: , arabil:3.700,
00 mp

1

108,00 54,00 162,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

14,00 39,00 53,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 122,00 93,00 215,00

T O T A L  (LEI  RON) : 122,00 93,00 215,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN  NINA 
Nr. de rol nominal unic:  13575
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2640401100041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.200; Suprafete: , arabil:1.200,
00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN DUMITRU-nuda proprietate  (TRIFAN DUMITRU;TRIFAN FLOAREA-abitatie viagera) 
Nr. de rol nominal unic:  11118
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 374 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790526471015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:48,00 mp (sup. utila:  34,29 mp), 
Suprafata Totala: 48; An ct.:2006

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 214; Suprafete: , arabil:214,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 420; Suprafete: , liber:372,00 
mp, ocupat:48,00 mp

3

27,00 2,00 29,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 28,00 2,00 30,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 206,00 11,00 217,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN F. MARIN;TRIFAN F. DUMITRA  TRIFAN F. PETRE ; VOICU F. CERNICA 
Nr. de rol nominal unic:  15301
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

144,00 87,00 231,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 8.700; Suprafete: , arabil:8.700,
00 mp

2

401,00 239,00 640,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.000; Suprafete: , arabil:4.000,
00 mp

3

184,00 111,00 295,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

0,00 299,00 299,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 729,00 736,00 1.465,00

T O T A L  (LEI  RON) : 729,00 736,00 1.465,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN MARIANA CNP 2690314151841 ;TRIFAN ALINA NICOLETA CNP 2960818450011
Nr. de rol nominal unic:  15302
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 17 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1421004400426 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 17 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe lemn fara inst.:27,00 
mp (sup. utila:  19,29 mp), Suprafata 
Totala: 27; An anexa:2008

1 Dec 17004/07.01.2021;

18,00 10,00 28,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 17 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:86,00 mp (s
up. utila:  61,43 mp), Suprafata Totala: 
86; An ct.:2008

2 Dec 17004/07.01.2021;

162,00 108,00 270,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3 Dec 17004/07.01.2021;

28,00 56,00 84,00

T O T A L  Cladiri : 208,00 174,00 382,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 17 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 3116/2, Parcela: 4014
;4015;4016, Tarla: 93, Suprafata Totala
: 675; Suprafete: , liber:562,00 mp, 
ocupat:113,00 mp

4 Dec 17004/07.01.2021;

456,00 451,00 907,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5 Dec 17004/07.01.2021;

35,00 4,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 491,00 455,00 946,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2018

6 Dec 17004/07.01.2021;

138,00 300,00 438,00

Taxa salubritate persoane fizice 680 / 
04.09.2008

7 Dec 17004/07.01.2021;

840,00 586,00 1.426,00

T O T A L  Alte Taxe : 978,00 886,00 1.864,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.677,00 1.515,00 3.192,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN MARIN ;   TRIFAN GHERGHINA 
Nr. de rol nominal unic:  11120
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 372 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1340604400507 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 372, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Anexe 
lemn fara inst.:29,25 mp (sup. utila:  20
,89 mp), Suprafata Totala: 29; An 
anexa:2006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 372, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn 
fara inst.:147,00 mp (sup. utila:  105,00 
mp), Suprafata Totala: 147; An ct.:200
6

2

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.055; Suprafete: , arabil:2.055,
00 mp

3

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 372 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 436; 
Suprafete: , liber:259,75 mp, ocupat:17
6,25 mp

4

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 33,00 3,00 36,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00
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T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 182,00 11,00 193,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRIFAN RAZVAN ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  10028
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 19 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1920617471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:96,00 mp (sup. utila:  68,57 mp), 
Suprafata Totala: 96; An ct.:2005

1

416,00 165,00 581,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:52,70 mp (sup. utila:  37,64 
mp), Suprafata Totala: 53; An anexa:2
006

2

28,00 10,00 38,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:86,60 mp (sup. utila:  61,86 mp), 
Suprafata Totala: 87; An ct.:2006

3

123,00 48,00 171,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

4

0,00 465,00 465,00

T O T A L  Cladiri : 567,00 688,00 1.255,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 123; Suprafete: , arabil:123,00 
mp

5

20,00 13,00 33,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 430; Suprafete: , liber:430,00 
mp

153,00 59,00 212,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 173,00 72,00 245,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOPED ; CC: 49; Masa: 
1600; CP:; Seria: 08076850; Nr.:08076
850; Serie sasiu: 08076850

7

65,00 32,00 97,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0032001; Nr.:UU1R11
711Y2960972; Serie sasiu: UU1R11711
Y2960972

8

461,00 248,00 709,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1598; Masa: 1600; CP:; Seria: D223556
; Nr.:VF1BM0J0H34513071; Serie 
sasiu: VF1BM0J0H34513071

9

192,00 37,00 229,00

T O T A L   : 718,00 317,00 1.035,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 718,00 317,00 1.035,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

10

875,00 421,00 1.296,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie PIFX/0159856 / 26
.02.2018

11 PIFX/0159856/

1.798,00 0,00 1.798,00

Amenzi de circulatie PIFX/021954 / 20.
04.2016

12 PIFX/021954/

210,00 0,00 210,00

Amenzi de circulatie PIFX /011708 / 15.
03.2016

13 PIFX /011708/

210,00 0,00 210,00

Amenzi de circulatie PIFX/0166780 / 24
.01.2018

14 PIFX/0166780/

290,00 0,00 290,00

Amenzi de circulatie PIFX/ 01629014 / 
23.10.2017

15 PIFX/ 01629014/

580,00 0,00 580,00

T O T A L  Alte Taxe : 3.963,00 421,00 4.384,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.421,00 1.498,00 6.919,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TROANCA  ROXANA 
Nr. de rol nominal unic:  3655978
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 11 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2780523411519 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire:  TOYOTA YARIS ; CC: 998; 
Masa: 1600; CP:; Seria: FARA SERIE; 
Nr.:JTDJV183800180919; Serie sasiu: 
JTDJV183800180919

1 Dec 6903/08.06.2021;

40,00 4,00 44,00

T O T A L   : 40,00 4,00 44,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 40,00 4,00 44,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi de circulatie 0122457 / 26.02.2
019

2 0122457/PV
Dec 6903/08.06.2021;

250,00 0,00 250,00

Amenzi de circulatie 0045600 / 29.01.2
019

3 0045600/PV
Dec 6903/08.06.2021;

250,00 0,00 250,00

T O T A L  Alte Taxe : 500,00 0,00 500,00

T O T A L  (LEI  RON) : 540,00 4,00 544,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRUSCA CORNELIU 
Nr. de rol nominal unic:  10229
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SCOLII , nr. 7 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 361430 , C.I.F.**) 1730624470012 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PVLX 0274040 / 21.07.202
1

1 0274040/PV

1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.305,00 0,00 1.305,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.305,00 0,00 1.305,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRUSCA VASILICA , TOGOJINARU CONSTANTINA,  BUTOI LIVIU ; BUTOI ION 
Nr. de rol nominal unic:  13534
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 438; Suprafete: , arabil:438,00 
mp

1

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 856; Suprafete: , arabil:856,00 
mp

2

22,00 16,00 38,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.032; Suprafete: , arabil:1.032,
00 mp

3

71,00 45,00 116,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

8,00 18,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 112,00 87,00 199,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.074; Suprafete: , arabil:1.074,
00 mp

5

59,00 45,00 104,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

8,00 19,00 27,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 67,00 64,00 131,00

T O T A L  (LEI  RON) : 179,00 151,00 330,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TRUST CORPORATION SA 
Nr. de rol nominal unic:  14783
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. SPLAIUL 

INDEPENDENTEI , nr.  319 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 10595488 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO40TREZ4212
107020102XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPICULUI, nr. 2, Val. inventar: 1.8
09.116,00 lei, Cota: 1,00%, Data ultimei 
reevaluari: 31.12.2018

1 Dec /29.10.2021;

9.471,00 5.847,00 15.318,00

T O T A L  Cladiri : 9.471,00 5.847,00 15.318,00

RO84TREZ4212
107020202XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SPICULUI, nr. 2 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: ACT DE VANZARE-CUMPARA
RE Nr.2846 din 18.12.1998 cu
         Incheierea de rectificare nr9 din 
11.01.1999:ACT DE VANZARE-CUMPA
RARE Nr.1251 din 09.06.1998, 
Suprafata Totala: 141.779; Suprafete: , 
liber:141.779,00 mp

2 Dec /29.10.2021;

4.574,00 1.963,00 6.537,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 4.574,00 1.963,00 6.537,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14.045,00 7.810,00 21.855,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  ANA 
Nr. de rol nominal unic:  14675
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2561002400843 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 926; Suprafete: , 
arabil:926,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 29; Suprafete: , 
arabil:29,06 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 4,00 0,00 4,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  BOGDAN - GABRIEL 
Nr. de rol nominal unic:  2962428
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 120 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1970325410032 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: volkswagen golf ; CC: 3189; 
Masa: ; CP:; Seria: 019680; Nr.:wvwzz
z1kz7w063394; Serie sasiu: wvwzzz
1kz7w063394

1

2.048,00 315,00 2.363,00

T O T A L   : 2.048,00 315,00 2.363,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.048,00 315,00 2.363,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.048,00 315,00 2.363,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  CONSTANTIN-FLORIN, TUDOR FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  14969
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 242027 , C.I.F.**) , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 16.520; Suprafete: , 
arabil:16.520,00 mp

1

79,00 5,00 84,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 79,00 5,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 79,00 5,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  ION 
Nr. de rol nominal unic:  14607
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.196; Suprafete: , 
arabil:1.196,00 mp

1

82,00 42,00 124,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

5,00 12,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 87,00 54,00 141,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.300; Suprafete: , 
arabil:2.300,00 mp

3

124,00 80,00 204,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.510; Suprafete: , 
arabil:5.510,00 mp

4

303,00 197,00 500,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.194; Suprafete: , 
arabil:1.194,00 mp

5

65,00 41,00 106,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 

6
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arabil:5.000,00 mp
276,00 179,00 455,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

7

126,00 238,00 364,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 894,00 735,00 1.629,00

T O T A L  (LEI  RON) : 981,00 789,00 1.770,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  LAURA 
Nr. de rol nominal unic:  11837
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 564 , 

bl.  2 , sc.   , et.  1 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690611151789 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 564, bl. 2, et. 1, 
ap. 7 Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 107/1.
1.7, Cl. beton inst.:59,93 mp (sup. utila:  
42,81 mp), Suprafata Totala: 60; An 
ct.:2006

1

75,00 5,00 80,00

T O T A L  Cladiri : 75,00 5,00 80,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

2

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 186,00 10,00 196,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  MITICA 
Nr. de rol nominal unic:  10487
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 47 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521217400466 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 47, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
inst.:180,00 mp (sup. utila:  128,57 mp)
, Suprafata Desfasurata Nerezidentiala
:5,60 mp, Suprafata Totala: 186; An ct.:
2006

1

428,00 47,00 475,00

T O T A L  Cladiri : 428,00 47,00 475,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 335; Suprafete: , arabil:335,00 
mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 500; Suprafete: , liber:320,00 
mp, ocupat:180,00 mp

3

46,00 6,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 48,00 6,00 54,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA DUSTER ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: RO62141; Nr.:
VF1HJD40860504854; Serie sasiu: VF
1HJD40860504854

4

128,00 15,00 143,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA OCTAVIA ; CC: 1896
; Masa: 2000; CP:; Seria: M56809; Nr.:T
MBDG41U778845784; Serie sasiu: 
TMBDG41U778845784

5
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390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 518,00 59,00 577,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 518,00 59,00 577,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.212,00 135,00 1.347,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  NICOLAE 
Nr. de rol nominal unic:  12366
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 24 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 430852 , C.I.F.**) 1770730411513 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 54702, Anexe lemn fara inst
.:13,00 mp (sup. utila:  9,29 mp), 
Suprafata Totala: 13; An anexa:1973

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 54702, Anexe lemn fara inst
.:13,00 mp (sup. utila:  9,29 mp), 
Suprafata Totala: 13; An anexa:1977

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 54702, Cl. beton fara inst.:6
3,00 mp (sup. utila:  45,00 mp), 
Suprafata Totala: 63; An ct.:1975

3

39,00 4,00 43,00

T O T A L  Cladiri : 41,00 4,00 45,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57791/LOT 2, Nr.CarFunc: 
57791, Parcela: 719;720;721;722, Tarla
: 19, Suprafata Totala: 305; Suprafete: 
, vii:305,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57288/LOT 1, Parcela: 719;
720;721;722, Tarla: 19, Suprafata 

5
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Totala: 349; Suprafete: , arabil:349,00 
mp

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57288/LOT 1, Parcela: 719;
720;721;722, Tarla: 19, Suprafata 
Totala: 680; Suprafete: , liber:591,00 
mp, ocupat:89,00 mp

6

32,00 3,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. POLONA, nr. 24 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57791/LOT2, Nr.CarFunc: 
57791, Parcela: 719,720,721,722, Tarla
: 19, Suprafata Totala: 390; Suprafete: 
, arabil:390,00 mp

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 657; Suprafete: , arabil:657,00 
mp

8

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 190,00 12,00 202,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  10564
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. IRIMICULUI , nr. 3

, bl.  3 , sc.  1 , et.  2 , ap.  7
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521025400645 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1 Dec 11220/14.10.2021;

160,00 124,00 284,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 8.700; Suprafete: , arabil:8.700,
00 mp

2 Dec 11220/14.10.2021;

467,00 359,00 826,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. Necunoscuta Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:12.12.2011

3

237,00 571,00 808,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 864,00 1.054,00 1.918,00

T O T A L  (LEI  RON) : 864,00 1.054,00 1.918,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR  VASILE;TUDOR VALERIA 
Nr. de rol nominal unic:  14705
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , et

.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 071914 , C.I.F.**) 1541010400327 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Locuinta subsol/mansarda:72,00 mp (s
up. utila:  51,43 mp), Suprafata Totala: 
72; An anexa:2006

1

531,00 345,00 876,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:72,00 mp (sup. utila:  
51,43 mp), Suprafata Totala: 72; An 
ct.:2006

2

640,00 452,00 1.092,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Data iesire:11.01.2012

3

148,00 254,00 402,00

T O T A L  Cladiri : 1.319,00 1.051,00 2.370,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 81; Suprafete: , arabil:81,00 mp

4

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 220; Suprafete: , arabil:220,36 
mp

5

27,00 14,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 

6

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Suprafata Totala: 180; Suprafete: , 
liber:179,64 mp

132,00 90,00 222,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 245; Suprafete: , arabil:245,35 
mp

7

37,00 18,00 55,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Suprafata Totala: 355; Suprafete: , 
liber:354,65 mp

8

258,00 178,00 436,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

9

88,00 170,00 258,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 553,00 477,00 1.030,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 15.1
1.2007

10

929,00 618,00 1.547,00

T O T A L  Alte Taxe : 929,00 618,00 1.547,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.801,00 2.146,00 4.947,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR ANICA;  GHEORGHIU MIHAITA ; MIHALACHE PETRE 
Nr. de rol nominal unic:  10569
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 219 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:46,60 mp (sup. utila:  33,29 mp), 
Suprafata Totala: 47; An ct.:2006

1

102,00 63,00 165,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

20,00 45,00 65,00

T O T A L  Cladiri : 122,00 108,00 230,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 561; Suprafete: , arabil:561,00 
mp

3

57,00 30,00 87,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 482; Suprafete: , liber:435,40 
mp, ocupat:46,60 mp

4

335,00 228,00 563,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

80,00 170,00 250,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 472,00 428,00 900,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

841,00 441,00 1.282,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7
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138,00 265,00 403,00

T O T A L  Alte Taxe : 979,00 706,00 1.685,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.573,00 1.242,00 2.815,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR CAPRARIU  SEBASTIAN 
Nr. de rol nominal unic:  10637
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VASILE ALECSANDRI , 

nr.  9 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1460424400538 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 9, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:160,00 mp (sup. utila:  
114,29 mp), Suprafata Totala: 160; An 
ct.:2006

1

328,00 53,00 381,00

T O T A L  Cladiri : 328,00 53,00 381,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. VASILE ALECSANDRI, nr. 9 Rang: 
IV, Zona: B, Suprafata Totala: 1.000; 
Suprafete: , liber:840,00 mp, ocupat:16
0,00 mp

2

186,00 30,00 216,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 186,00 30,00 216,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

3

318,00 49,00 367,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PSJX 0245748 / 29.03.202
1

4 0245748/PV

900,00 0,00 900,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.218,00 49,00 1.267,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.732,00 132,00 1.864,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR DRAGOS CRISTIAN:  TUDOR MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  1483149
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. BASARABIA , nr. 

112 , bl.  L7 , sc.  1 , et.  5 , ap.  21
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/528591 , C.I.F.**) 1800414450131 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 2, bl. F, sc. 3, ap. 10 Rang: 
IV, Zona: A, Nr.Cad: 223, Parcela: 633/
3/7, Tarla: 152, Suprafata Totala: 1.004
; Suprafete: , arabil:1.003,55 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  4359718
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 4 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. 

IZVORUL TROTUSULUI , nr.  1 , bl.  D24 , sc.  A , et.  4 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2910825297289 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 05.1
0.2020; Procent coproprietate: 50,00%

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L  Alte Taxe : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 56,00 3,00 59,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR MARIA;ISCU IOANA;  NEAGU CONSTANTINA;MORARU DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  10104
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

1

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Cladiri : 10,00 1,00 11,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 543; Suprafete: , livezi:543,00 
mp

2

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 425; Suprafete: , arabil:425,00 
mp

3

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 382; Suprafete: , liber:342,00 
mp, ocupat:40,00 mp

4

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 29,00 2,00 31,00

T O T A L  (LEI  RON) : 39,00 3,00 42,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOR STEFAN cota de 1/2:SC KIROMLI SRL cota de  1/2
Nr. de rol nominal unic:  2012847
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1521025400645 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 983/
1/3/11, Tarla: 214, Suprafata Totala: 1.0
50; Suprafete: , arabil:1.050,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDORACHE  ANA  GABRIELA ,  GHEORMESCU  LUCICA  MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  15764
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 646653 , C.I.F.**) 2660401290919 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.457; Suprafete: , arabil:1.457,
00 mp

1

18,00 23,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2012

2

4,00 2,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 25,00 47,00

T O T A L  (LEI  RON) : 22,00 25,00 47,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDORACHE  ANA GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14508
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.068; Suprafete: , 
arabil:1.068,00 mp

1

16,00 5,00 21,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

2

96,00 36,00 132,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 3.600; Suprafete: , arabil:3.600,
00 mp

3

58,00 20,00 78,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2287
/2, Parcela: 563/10, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 1.372; Suprafete: , 
arabil:1.372,00 mp

4

23,00 7,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2287
/3, Parcela: 563/10, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 247; Suprafete: , 
arabil:246,66 mp

5

7,00 3,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2296
/2, Parcela: 814/40, Tarla: 170, 

6
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Suprafata Totala: 1.700; Suprafete: , 
arabil:1.700,00 mp

51,00 19,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 251,00 90,00 341,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 961/
1/21, Tarla: 211, Suprafata Totala: 2.06
2; Suprafete: , arabil:2.062,06 mp

7

40,00 9,00 49,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 40,00 9,00 49,00

T O T A L  (LEI  RON) : 291,00 99,00 390,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDORACHE  GABRIELA ANA ; TUDORIE DAN 
Nr. de rol nominal unic:  13267
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2263
, Parcela: 863/6/57, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 5.626; Suprafete: , 
arabil:5.625,92 mp

1

148,00 70,00 218,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 315/
2, Parcela: 863/2/57, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 1.730; Suprafete: , 
arabil:1.730,00 mp

2

36,00 16,00 52,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 184,00 86,00 270,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 969/
21, Tarla: 211, Suprafata Totala: 7.250; 
Suprafete: , arabil:7.250,00 mp

3

329,00 163,00 492,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 969/
18, Tarla: 211, Suprafata Totala: 11.462
; Suprafete: , arabil:11.462,00 mp

4

482,00 233,00 715,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 811,00 396,00 1.207,00

T O T A L  (LEI  RON) : 995,00 482,00 1.477,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDORACHE ANA-GABRIELA,TUDORIE DAN,  EFTEME ADRIANA 
Nr. de rol nominal unic:  15075
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 256559 , C.I.F.**) 2660401290919 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2116, 
Parcela: 866/8, Tarla: 178, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

100,00 35,00 135,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2012

2

15,00 11,00 26,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 115,00 46,00 161,00

T O T A L  (LEI  RON) : 115,00 46,00 161,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDORIE  DAN 
Nr. de rol nominal unic:  14521
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 7.501; Suprafete: , arabil:7.501,
00 mp

1

243,00 148,00 391,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

28,00 55,00 83,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 271,00 203,00 474,00

T O T A L  (LEI  RON) : 271,00 203,00 474,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOROIU DRAGOS LORENT;;  TUDOROIU ANCA GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  13552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.070; Suprafete: , arabil:5.070,
38 mp

1

179,00 107,00 286,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

18,00 37,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 197,00 144,00 341,00

T O T A L  (LEI  RON) : 197,00 144,00 341,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOSE  CONSTANTIN MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1624110
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/012116 , C.I.F.**) 1801129230911 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN PASSAT ; 
CC: 1595; Masa: 1600; CP:; Seria: 
015663; Nr.:WVWZZZ3BZ1E116736; 
Serie sasiu: WVWZZZ3BZ1E116736; 
Data iesire:15.01.2021

1 Dec 17453/21.07.2021;

191,00 37,00 228,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 012937; Nr.:UU1R117
19T2595706; Serie sasiu: UU1R11719T
2595706; Data iesire:15.01.2021

2 Dec 17453/21.07.2021;

192,00 37,00 229,00

T O T A L   : 383,00 74,00 457,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 383,00 74,00 457,00

T O T A L  (LEI  RON) : 383,00 74,00 457,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOSE  COSTEL 
Nr. de rol nominal unic:  3926441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION SLAVICI , nr. 20

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/616371 , C.I.F.**) 1631105400546 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 20SU3130; Nr.:
W0L0AHL35D2046412; Serie sasiu: W
0L0AHL35D2046412

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOSE  MIRELA MIHAELA 
Nr. de rol nominal unic:  3479795
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LUPILOR , nr. 7 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 550389 , C.I.F.**) 2860428410015 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT TRAFIC ; CC: 2011
; Masa: 12; CP:; Seria: -; Nr.:VF1FLBPB
6BY389779; Serie sasiu: VF1FLBPB6B
Y389779

1

363,00 22,00 385,00

T O T A L   : 363,00 22,00 385,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 363,00 22,00 385,00

T O T A L  (LEI  RON) : 363,00 22,00 385,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOSE PAULINA;  TUDOSE ALEXANDRU-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12101
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 503 , 

bl.  9 , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2510828104980 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:58,42 mp (sup. utila:  41,73 
mp), Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

1

607,00 361,00 968,00

T O T A L  Cladiri : 607,00 361,00 968,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1557; Masa: 
1600; CP:; Seria: 012937; Nr.:UU1R117
19T2595706; Serie sasiu: UU1R11719T
2595706; Data iesire:31.12.2012

2

152,00 116,00 268,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1397; Masa: 
1600; CP:; Seria: 0048952; Nr.:UU1R11
71123020128; Serie sasiu: UU1R11711
23020128; Data iesire:15.01.2021

3

403,00 184,00 587,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: VOLKSWAGEN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 338416; Nr.:W
VWZZZ1KZ5P034972; Serie sasiu: 
WVWZZZ1KZ5P034972

4

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 611,00 303,00 914,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 611,00 303,00 914,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

744,00 388,00 1.132,00

T O T A L  Alte Taxe : 744,00 388,00 1.132,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.962,00 1.052,00 3.014,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDOSESCU GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  3021906
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. BRAN , nr. 2 , bl. 

E4 , sc.  1 , et.  3 , ap.  16
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/349570 , C.I.F.**) 2720127100046 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 1697/1/2, Parcela: 874/2/3, Tarla: 
182, Suprafata Totala: 2.437; 
Suprafete: , arabil:2.437,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. REINVIERII Rang: IV, Zona: C, Nr.
Cad: 1697/1/1-COTA PARTE DE 1/4 
RESPECTIV 386, Parcela: 874/2/3, 
Tarla: 182, Suprafata Totala: 386; 
Suprafete: , arabil:386,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 7,00 1,00 8,00

T O T A L  (LEI  RON) : 7,00 1,00 8,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 
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Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUDURAN  MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  14958
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. AR 053790 , C.I.F.**) 1680327020036 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.621; Suprafete: , arabil:4.621,
00 mp

1

229,00 151,00 380,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

36,00 71,00 107,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 265,00 222,00 487,00

T O T A L  (LEI  RON) : 265,00 222,00 487,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TULEA TITUS  LAURENTIU ; TULEA GRATIELA 
Nr. de rol nominal unic:  13314
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1760727093424 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.335; Suprafete: , liber:4.335,4
2 mp

1

280,00 17,00 297,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 280,00 17,00 297,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2156
, Parcela: 814/9/1, Tarla: 170, 
Suprafata Totala: 410; Suprafete: , 
arabil:410,18 mp

2

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 1975
, Parcela: 814/10, Tarla: 170, Suprafata 
Totala: 1.201; Suprafete: , arabil:1.200,
60 mp

3

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 288,00 18,00 306,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TULICA   RADA 
Nr. de rol nominal unic:  14158
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. DG 145167 , C.I.F.**) 2360101293383 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.160; Suprafete: , 
arabil:5.160,00 mp

1

25,00 2,00 27,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 25,00 2,00 27,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 2,00 27,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TULICA NICOLETA 
Nr. de rol nominal unic:  2019898
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FAGULUI , nr. 25 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/303953 , C.I.F.**) 2680111470033 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FIRST BIKE ; CC: 50; Masa: 
1600; CP:; Seria: 70219064; Nr.:LYDNC
BFA071006185; Serie sasiu: 
LYDNCBFA071006185

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L   : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 8,00 1,00 9,00

T O T A L  (LEI  RON) : 8,00 1,00 9,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TURCU  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  10478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  111 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
111 Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:27,10 mp (sup. utila:  19,36 
mp), Suprafata Totala: 27; An anexa:2
006

1

22,00 15,00 37,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
111 Rang: IV, Zona: B, Cl. lemn fara 
inst.:38,80 mp (sup. utila:  27,71 mp), 
Suprafata Totala: 39; An ct.:2006

2

86,00 56,00 142,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
111 Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 0; 
Data iesire:11.01.2012

3

20,00 44,00 64,00

T O T A L  Cladiri : 128,00 115,00 243,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.070; Suprafete: , arabil:1.070,
00 mp

4

72,00 40,00 112,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
111 Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 521; Suprafete: , liber:455,10 
mp, ocupat:65,90 mp

5

358,00 254,00 612,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
111 Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 0; 
Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

6

90,00 193,00 283,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 520,00 487,00 1.007,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

1.053,00 581,00 1.634,00

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

310,00 646,00 956,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.363,00 1.227,00 2.590,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.011,00 1.829,00 3.840,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TURCU  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  2162153
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PROFESOR ION 

DOROBANTU , nr.  129 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 487976 , C.I.F.**) 1860212471335 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL ASTRA ; CC: 1975; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 6181967; Nr.:
W0L0AHL3592033746; Serie sasiu: W
0L0AHL3592033746

1

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PDBY 074315 / 04.07.202
1

2 074315/PV

400,00 0,00 400,00

T O T A L  Alte Taxe : 400,00 0,00 400,00

T O T A L  (LEI  RON) : 790,00 44,00 834,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TURCU CUCU  ADRIANA OLIMPIA MARIA; HANGANU CUCU ALEXANDRINA EUGENIA 
Nr. de rol nominal unic:  13678
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 18.147; Suprafete: , 
arabil:18.147,00 mp

1

996,00 644,00 1.640,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

164,00 309,00 473,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.160,00 953,00 2.113,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.160,00 953,00 2.113,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUREA  SILVIA VIORICA -defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  1764173
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2460407400430 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2412
, Parcela: 533/6/1, Tarla: 138, 
Suprafata Totala: 1.103; Suprafete: , 
arabil:1.103,00 mp

1

60,00 24,00 84,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 60,00 24,00 84,00

T O T A L  (LEI  RON) : 60,00 24,00 84,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUTUNARU  ANA - MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  1764373
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 344 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2991029471344 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: RENAULT MEGANE ; CC: 
1390; Masa: 1600; CP:; Seria: FS; Nr.:
VF1CM0H0H29163600; Serie sasiu: 
VF1CM0H0H29163600

1

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 3,00 59,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi R 079154 / 15.01.20212 079154/PV

1.400,00 0,00 1.400,00

Alte amenzi R 079153 / 15.01.20203 079153/PV
290,00 0,00 290,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.690,00 0,00 1.690,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.746,00 3,00 1.749,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  TUTUNARU  TUDOR-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  10350
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 309 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PBY 0349204 / 14.07.20211 0349204/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 0,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UDREA ADRIAN,  UDREA ANGELA 
Nr. de rol nominal unic:  129938
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ROMANA , nr. 8 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/660090 , C.I.F.**) 1591013400270 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 3318
/2, Parcela: 3494,3495, Tarla: 83, 
Suprafata Totala: 518; Suprafete: , 
arabil:518,00 mp

1

66,00 15,00 81,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Nr.Cad: 3318
/3, Parcela: 3494,3495, Tarla: 83, 
Suprafata Totala: 104; Suprafete: , 
liber:104,00 mp

2

46,00 10,00 56,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 112,00 25,00 137,00

T O T A L  (LEI  RON) : 112,00 25,00 137,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UNGHESCU  ECATERINA, PETRE CONSTANTIN, MARIN N VOICU, PETRE POMPILIU, ANA, FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  13651
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 4.030; Suprafete: , arabil:4.030,
00 mp

1

129,00 73,00 202,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

286,00 670,00 956,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 415,00 743,00 1.158,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 18.770; Suprafete: , arabil:18.7
70,00 mp

3

932,00 585,00 1.517,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

4

72,00 126,00 198,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.004,00 711,00 1.715,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.419,00 1.454,00 2.873,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UNGUREANU  STEFANIA GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  13788
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GX 497329 , C.I.F.**) 2650322400172 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 59416, Nr.CarFunc: 59416, Parcela
: 638/2:639:640:641:642, Tarla: 14, 
Suprafata Totala: 1.097; Suprafete: , 
arabil:1.097,00 mp

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UNGUREANU ION 
Nr. de rol nominal unic:  4359342
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul IALOMIŢA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna URZICENI , satul/sectorul URZICENI , str. Av.Jipa 

Ionescu , nr.  3 , bl.  OF2 , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1570805214614 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS Rang: IV, Zona: B, Parcela: 
317/1/2, Tarla: 69/1, Suprafata Totala: 
7.400; Suprafete: , arabil:7.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1 Dec 2366/22.03.2021;

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 2,00 21,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UNIC MON-SOR S.R.L. 
Nr. de rol nominal unic:  1804166
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. , bl. 

9/CAMERA 2 , sc.   , et.  2 , ap.  9
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 33408058 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PC-SPL 03852 / 30.09.202
1

1 03852/PV

435,00 0,00 435,00

T O T A L  Alte Taxe : 435,00 0,00 435,00

T O T A L  (LEI  RON) : 435,00 0,00 435,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UNTUL  TEODOR 
Nr. de rol nominal unic:  13804
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

1

6,00 15,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 15,00 21,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

73,00 144,00 217,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 73,00 144,00 217,00

T O T A L  (LEI  RON) : 79,00 159,00 238,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  URDUBAN  ELENA 
Nr. de rol nominal unic:  4042962
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 420 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2470803400715 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
24, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  UZUN MARA 
Nr. de rol nominal unic:  15531
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. BORSA , nr. 47 , 

bl.  7H , sc.  1 , et.  4 , ap.  12
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/738480 , C.I.F.**) 2781126440011 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 165C
F2484, Parcela: 567/164, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 5.294; Suprafete: , 
arabil:5.293,79 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VADUVA  ALIN-CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  12037
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 612 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 672828 , C.I.F.**) 1760810461514 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Cl. beton fara 
inst.:83,42 mp (sup. utila:  59,59 mp), 
Suprafata Totala: 83; An ct.:1990

1

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Cladiri : 51,00 3,00 54,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 432; 
Suprafete: , vii:432,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 1.037; 
Suprafete: , arabil:1.037,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 612 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 863, Parcela: 914;915
, Tarla: 24, Suprafata Totala: 316; 
Suprafete: , liber:232,58 mp, ocupat:83
,42 mp

4

15,00 1,00 16,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 1,00 20,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

111,00 5,00 116,00
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T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 181,00 9,00 190,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VADUVA  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  2231099
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MIHAI EMINESCU , nr. 5

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2680812470041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: OPEL CORSA ; CC: 1199; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 19U02805; Nr.:
WOLOXCF6826007526; Serie sasiu: 
WOLOXCF6826007526

1

48,00 4,00 52,00

T O T A L   : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 48,00 4,00 52,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 4,00 52,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VAIDA  IOAN ; VAIDA BRANDUSA 
Nr. de rol nominal unic:  13421
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 47 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1380918400240 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 47 Rang: 
V, Zona: A, Anexe lemn fara inst.:24,0
0 mp (sup. utila:  17,14 mp), Suprafata 
Totala: 24; An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 47 Rang: 
V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:66,00 
mp (sup. utila:  47,14 mp), Suprafata 
Totala: 66; An ct.:2006

2

92,00 12,00 104,00

T O T A L  Cladiri : 96,00 12,00 108,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 436; Suprafete: , 
arabil:436,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 47 Rang: 
V, Zona: A, Suprafata Totala: 633; 
Suprafete: , liber:543,00 mp, ocupat:90
,00 mp

4

80,00 11,00 91,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 82,00 11,00 93,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

218,00 23,00 241,00

T O T A L  Alte Taxe : 218,00 23,00 241,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 396,00 46,00 442,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VAIDEANU TUDOR ;  VAIDEANU RAMONA-GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  15710
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 233016 , C.I.F.**) 1670715410024 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

1

26,00 9,00 35,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.800; Suprafete: , arabil:1.800,
00 mp

2

70,00 34,00 104,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 96,00 43,00 139,00

T O T A L  (LEI  RON) : 96,00 43,00 139,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VAJA  MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  1645591
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

75 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2780307131272 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1390; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UD29454; Nr.:
UU1LSDAEH37512639; Serie sasiu: 
UU1LSDAEH37512639

1

174,00 279,00 453,00

T O T A L   : 174,00 279,00 453,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 174,00 279,00 453,00

T O T A L  (LEI  RON) : 174,00 279,00 453,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VAJA LIVIU 
Nr. de rol nominal unic:  14694
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul BĂLTENI , str. BALTENI , nr. 75A , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 361433 , C.I.F.**) 1770609433014 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 75 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:8
6,50 mp (sup. utila:  61,79 mp), 
Suprafata Totala: 87; An ct.:2013

1

78,00 42,00 120,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 75 
Rang: V, Zona: A, Cl. beton fara inst.:8
6,50 mp (sup. utila:  61,79 mp), 
Suprafata Totala: 87; An ct.:2013

2

82,00 42,00 124,00

T O T A L  Cladiri : 160,00 84,00 244,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 760/5:cota indiviza de 1/2 din 
totalul de teren intravilan in suprafata 
de 239 mp, Parcela: 192/68, Tarla: 27, 
Suprafata Totala: 120; Suprafete: , 
liber:119,50 mp

3

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. sos. BALTENI, nr. 75 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 2791, 
Parcela: 192/68, Tarla: 27, Suprafata 
Totala: 375; Suprafete: , liber:288,50 
mp, ocupat:86,50 mp

4

24,00 13,00 37,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 32,00 14,00 46,00

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3194 / 
31.12.2012

5

229,00 87,00 316,00

T O T A L  Alte Taxe : 229,00 87,00 316,00

T O T A L  (LEI  RON) : 421,00 185,00 606,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VAJA LIVIU;  VAJA MONICA 
Nr. de rol nominal unic:  15574
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. sos. BALTENI , nr. 

75 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/361432 , C.I.F.**) 1770609433014.2780317131272 , tel

./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 580; Suprafete: , liber:580,00 
mp

1

177,00 52,00 229,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 177,00 52,00 229,00

T O T A L  (LEI  RON) : 177,00 52,00 229,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VANGHELE  CLAUDIU-DANIEL-IONUT 
Nr. de rol nominal unic:  11622
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul SECTOR 6 , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BUCURESTI , satul/sectorul BUCURESTI , str. Aleea 

Sandulesti , nr.  1 , bl.  C1 , sc.  3 , et.  4 , ap.  54
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 011353 , C.I.F.**) 1771123470023 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1713
/1, Nr.CarFunc: 1232, Suprafata Totala: 
501; Suprafete: , arabil:500,75 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 1713
/1, Nr.CarFunc: 1232, Suprafata Totala: 
455; Suprafete: , vii:455,25 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VANGHELE  FLOAREA-defunct; 
Nr. de rol nominal unic:  11980
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 658 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32,14 
mp), Suprafata Totala: 45; An anexa:2
006

1

34,00 20,00 54,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:65,00 mp (sup. utila:  46,43 mp), 
Suprafata Totala: 65; An ct.:2006

2

134,00 80,00 214,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

92,00 222,00 314,00

T O T A L  Cladiri : 260,00 322,00 582,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 449/1, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 60; Suprafete: , vii:60
,00 mp

4

15,00 10,00 25,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 448, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 221; Suprafete: , 
arabil:221,00 mp

5

27,00 14,00 41,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 449, Tarla: 11, 
Suprafata Totala: 342; Suprafete: , 
liber:232,00 mp, ocupat:110,00 mp

162,00 111,00 273,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

93,00 226,00 319,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 297,00 361,00 658,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 402/11, Tarla: 94, 
Suprafata Totala: 10.700; Suprafete: , 
arabil:10.700,00 mp

8

480,00 382,00 862,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 640/10/1, Tarla: 154, 
Suprafata Totala: 1.500; Suprafete: , 
arabil:1.500,00 mp

9

67,00 53,00 120,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 658 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 653/3, Tarla: 135, 
Suprafata Totala: 2.500; Suprafete: , 
arabil:2.500,00 mp

10

115,00 92,00 207,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 662,00 527,00 1.189,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

11

440,00 890,00 1.330,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

12

841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.281,00 1.331,00 2.612,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.500,00 2.541,00 5.041,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VANGHELE  MARIN-defunct - DEFUNCT 
Nr. de rol nominal unic:  11840
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 658 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1310922400277 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 mp), 
Suprafata Totala: 40; An ct.:2006

1

82,00 60,00 142,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

30,00 75,00 105,00

T O T A L  Cladiri : 112,00 135,00 247,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 722; Suprafete: , arabil:722,00 
mp

3

52,00 34,00 86,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 380; Suprafete: , liber:340,00 
mp, ocupat:40,00 mp

4

197,00 159,00 356,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

94,00 228,00 322,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa: 
Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 1; 
Suprafete: , liber:1,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 345,00 421,00 766,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

7

20,00 54,00 74,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local8 /

599,00 718,00 1.317,00

T O T A L  Alte Taxe : 619,00 772,00 1.391,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.076,00 1.328,00 2.404,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VARDIE  MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  12175
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 8 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/177913 , C.I.F.**) 1680202470075 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 50462, Cl. 
lemn fara inst.:92,00 mp (sup. utila:  65
,71 mp), Suprafata Totala: 92; An ct.:1
990

1

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 2,00 21,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 50462, 
Parcela: 815,815/1, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 293; Suprafete: , 
liber:201,00 mp, ocupat:92,00 mp

2

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 8, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 
0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 50462, 
Parcela: 815,815/1, Tarla: 22, 
Suprafata Totala: 192; Suprafete: , 
arabil:192,00 mp

3

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 15,00 1,00 16,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 8,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VARGA  GABRIELA 
Nr. de rol nominal unic:  10519
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2740402441529 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Anexe lemn 
fara inst.:30,00 mp (sup. utila:  21,43 
mp), Suprafata Totala: 30; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 280; Suprafete: , arabil:280,00 
mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 197; Suprafete: , liber:197,00 
mp

3

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 17,00 1,00 18,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VARTOLOMEI GABRIELA;  VARTOLOMEI LUCHIAN-ANDREI 
Nr. de rol nominal unic:  14552
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2671208510026 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 164; Suprafete: , arabil:163,50 
mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , liber:1.000,3
5 mp

2

93,00 13,00 106,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 95,00 13,00 108,00

T O T A L  (LEI  RON) : 95,00 13,00 108,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VARVARA DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  10830
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 550 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2551103401237 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 550 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:117,00 mp (
sup. utila:  83,57 mp), Suprafata Totala: 
117; An ct.:2006

1

28,00 3,00 31,00

T O T A L  Cladiri : 28,00 3,00 31,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 550 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 1.220; 
Suprafete: , livezi:1.220,00 mp

2

7,00 0,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 550 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 974; 
Suprafete: , vii:974,00 mp

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 550 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 216; 
Suprafete: , arabil:216,00 mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 550 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 790; 
Suprafete: , liber:673,00 mp, ocupat:11
7,00 mp

5

51,00 3,00 54,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 3,00 66,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 202,00 11,00 213,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  CONSTANTINA-decedat 
Nr. de rol nominal unic:  14225
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.000; Suprafete: , 
arabil:3.000,00 mp

1

14,00 1,00 15,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 14,00 1,00 15,00

T O T A L  (LEI  RON) : 14,00 1,00 15,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  COSTICA 
Nr. de rol nominal unic:  12069
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 545 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/261006 , C.I.F.**) 1481017400576 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn 
fara inst.:40,00 mp (sup. utila:  28,57 
mp), Suprafata Totala: 40; An anexa:2
006

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:51,00 mp (sup. utila:  36,43 mp), 
Suprafata Totala: 51; An ct.:2006

2

35,00 3,00 38,00

T O T A L  Cladiri : 38,00 3,00 41,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 840; Suprafete: , arabil:840,00 
mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 190; Suprafete: , liber:99,00 mp, 
ocupat:91,00 mp

4

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

139,00 6,00 145,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 6,00 145,00

T O T A L  (LEI  RON) : 188,00 10,00 198,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  DUMITRA 
Nr. de rol nominal unic:  12590
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:23,10 mp (sup. utila:  16
,50 mp), Suprafata Totala: 23; An ct.:2
006

1

42,00 19,00 61,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

21,00 58,00 79,00

T O T A L  Cladiri : 63,00 77,00 140,00

T O T A L  (LEI  RON) : 63,00 77,00 140,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  DUMITRU SI FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  14629
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 13.600; Suprafete: , arabil:13.6
00,00 mp

1

676,00 424,00 1.100,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

109,00 205,00 314,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 785,00 629,00 1.414,00

T O T A L  (LEI  RON) : 785,00 629,00 1.414,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  FLOREA 
Nr. de rol nominal unic:  11895
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1431030400278 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 325, Tarla: 9, 
Suprafata Totala: 657; Suprafete: , 
liber:628,00 mp, ocupat:29,00 mp

1

0,00 12,00 12,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

0,00 22,00 22,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 319, Tarla: 9, 
Suprafata Totala: 140; Suprafete: , 
arabil:140,00 mp

3

0,00 6,00 6,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 0,00 40,00 40,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 402/7, Tarla: 94, 
Suprafata Totala: 6.530; Suprafete: , 
arabil:6.530,00 mp

4

0,00 51,00 51,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 31 Rang: IV, 
Zona: C, Parcela: 633/1/26, Tarla: 152, 
Suprafata Totala: 540; Suprafete: , 
arabil:540,00 mp

5

0,00 4,00 4,00
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T O T A L  Terenuri Extravilan : 0,00 55,00 55,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2012

6

0,00 27,00 27,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2010

7

69,00 443,00 512,00

T O T A L  Alte Taxe : 69,00 470,00 539,00

T O T A L  (LEI  RON) : 69,00 565,00 634,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  1651257
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1730319470028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SOLENZA ; CC: 1390
; Masa: 1600; CP:; Seria: UB03714; Nr.:
UU1R5A71543432883; Serie sasiu: UU
1R5A71543432883

1

415,00 202,00 617,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:25.11.2015

2

375,00 627,00 1.002,00

T O T A L   : 790,00 829,00 1.619,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 790,00 829,00 1.619,00

T O T A L  (LEI  RON) : 790,00 829,00 1.619,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12652
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CAMINULUI , nr. 22 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:37,80 mp (sup. utila:  27
,00 mp), Suprafata Totala: 38; An ct.:2
006

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 377; Suprafete: , 
arabil:377,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 243; Suprafete: , liber:205,20 
mp, ocupat:37,80 mp

3

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 17,00 1,00 18,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

4

167,00 8,00 175,00

T O T A L  Alte Taxe : 167,00 8,00 175,00

T O T A L  (LEI  RON) : 193,00 10,00 203,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE  MARIN-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12854
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. ION LUCA 

CARAGIALE , nr.  43 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:18,25 mp (sup. 
utila:  13,04 mp), Suprafata Totala: 18; 
An anexa:2006

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:29,24 mp (sup. utila:  20
,89 mp), Suprafata Totala: 29; An ct.:2
006

2

18,00 3,00 21,00

T O T A L  Cladiri : 22,00 3,00 25,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 264; Suprafete: , 
arabil:264,00 mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 264; Suprafete: , liber:216,51 
mp, ocupat:47,49 mp

4

48,00 9,00 57,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 51,00 9,00 60,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

320,00 47,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 320,00 47,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 393,00 59,00 452,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE ALEXANDRINA - ADINA 
Nr. de rol nominal unic:  15703
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. SZ 072700 , C.I.F.**) 2641114400258 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe beton inst.:49,00 mp (sup. utila:  
35,00 mp), Suprafata Totala: 49; An 
anexa:2011

1

68,00 20,00 88,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:01.01.2012

2

41,00 36,00 77,00

T O T A L  Cladiri : 109,00 56,00 165,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 50; Suprafete: , liber:50,00 mp

3

24,00 6,00 30,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:01.01.2012

4

21,00 18,00 39,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 24,00 69,00

T O T A L  (LEI  RON) : 154,00 80,00 234,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.
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Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE ALEXANDRU;  ANDREI VASILICA-defunct 
Nr. de rol nominal unic:  12086
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ROSIE , nr. 12 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. GT 239073 , C.I.F.**) 1490609400508 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 12, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn fara 
inst.:54,00 mp (sup. utila:  38,57 mp), 
Suprafata Totala: 54; An anexa:2006

1

42,00 25,00 67,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 12, bl. -, sc. -, et. 0, ap
. 0 Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara inst
.:72,00 mp (sup. utila:  51,43 mp), 
Suprafata Totala: 72; An ct.:2006

2

104,00 37,00 141,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 12 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Data iesire:11.01.2
012

3

25,00 48,00 73,00

T O T A L  Cladiri : 171,00 110,00 281,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 
1054, Tarla: 28, Suprafata Totala: 900; 
Suprafete: , arabil:900,00 mp

4

44,00 18,00 62,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ROSIE, nr. 12 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 822, Tarla: 22, Suprafata 
Totala: 793; Suprafete: , liber:667,00 
mp, ocupat:126,00 mp

5

400,00 263,00 663,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 444,00 281,00 725,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

943,00 629,00 1.572,00

T O T A L  Alte Taxe : 943,00 629,00 1.572,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.558,00 1.020,00 2.578,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE D. RADA; NITUICA VASILE; STOICA ANA;  GRIGORE ANDREI; CONSTANTIN STEFANA 
Nr. de rol nominal unic:  14101
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 8.550; Suprafete: , arabil:8.550,
00 mp

1

164,00 34,00 198,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 164,00 34,00 198,00

T O T A L  (LEI  RON) : 164,00 34,00 198,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE EMILIAN CRISTINEL 
Nr. de rol nominal unic:  2019933
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1821124471939 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU  KANGDA ; CC
50; Masa: 1600; CP:; Seria: 98190332; 
Nr.:5XTCBPD286001732; Serie sasiu: 
5XTCBPD286001732

1

59,00 21,00 80,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:25.11.2015

2

50,00 76,00 126,00

T O T A L   : 109,00 97,00 206,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 109,00 97,00 206,00

T O T A L  (LEI  RON) : 109,00 97,00 206,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE IOANA;;  ANDREI VIRGIL 
Nr. de rol nominal unic:  14157
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 1.499; Suprafete: , 
arabil:1.499,00 mp

1

91,00 50,00 141,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

7,00 14,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 98,00 64,00 162,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 18.101; Suprafete: , 
arabil:18.101,00 mp

3

993,00 650,00 1.643,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

4

164,00 310,00 474,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.157,00 960,00 2.117,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.255,00 1.024,00 2.279,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE MANOLE ,ANGHEL CONSTANTINA,  SERBAN DAFINA, COSTACHE GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  14062
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.035; Suprafete: , arabil:1.035,
00 mp

1

27,00 9,00 36,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

2

134,00 46,00 180,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 161,00 55,00 216,00

T O T A L  (LEI  RON) : 161,00 55,00 216,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE MARIN; GHEORGHE MARIA;  UNGUREANU DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  14354
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - 

, et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 6.300; Suprafete: , 
arabil:6.300,00 mp

1

323,00 226,00 549,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , 
Suprafata Totala: 0; Suprafete: ; Data 
iesire:11.01.2012

2

53,00 106,00 159,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 376,00 332,00 708,00

T O T A L  (LEI  RON) : 376,00 332,00 708,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  13683
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. G-ral Dr. MIHAIL 

BUTOIANU , nr.  6 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. EP/001080 , C.I.F.**) 1800408460036 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 339/2/ CF 55676, Suprafata Totala: 
3.367; Suprafete: , arabil:3.367,00 mp

1

10,00 1,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 339/3 / CF 55675, Parcela: COTA 
INDIVIZA DE 1/2 DIN TOTALUL DE 915
MP, Suprafata Totala: 458; Suprafete: , 
arabil:457,50 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE NICOLETA; ENE VALENTINA-IONELA;  ENE ADRIAN; ENE (I. GHEORGHE) LUCICA 
Nr. de rol nominal unic:  13951
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 400; Suprafete: , arabil:400,00 
mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE NIKI IONEL 
Nr. de rol nominal unic:  2019969
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 31 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1790903471029 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU LONGJIA ; CC
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 08018684; 
Nr.:L4HGTBBP586006774; Serie sasiu: 
L4HGTBBP586006774

1

8,00 0,00 8,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA SANDERO ; CC: 1390
; Masa: 1600; CP:; Seria: UF10363; Nr.:
UU1BSDAEH40265419; Serie sasiu: 
UU1BSDAEH40265419

2

56,00 3,00 59,00

T O T A L   : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 3,00 67,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 3,00 67,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILE RADA ;  SANDU CONSTANTIN-inchis vezi rol 2657 si rol 2659
Nr. de rol nominal unic:  14960
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.  - = , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

47,00 106,00 153,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 47,00 106,00 153,00

T O T A L  (LEI  RON) : 47,00 106,00 153,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILESCU  CATALIN-CONSTANTIN;VASILESCU DIANA-MIHAELA, CNP2921110100151
Nr. de rol nominal unic:  2926355
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. TEIUL DOAMNEI , 

nr.  6 , bl.  22 , sc.  A , et.   , ap.  1
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 724519 , C.I.F.**) 1850329420021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57248, Parcela: 567/105, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 3.333; Suprafete: , 
arabil:3.333,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VASILESCU  VALENTIN,VASILESCU DIANA FLORENTINA(2690725433036), 
Nr. de rol nominal unic:  2005682
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. VALERIU 

BRANISTE , nr.  8 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 508838 , C.I.F.**) 1690203433021 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/1, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 184.614; Suprafete: , arabil:184
.614,00 mp; Procent coproprietate: 30,
00%

1

521,00 58,00 579,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/2, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 242.563; Suprafete: , arabil:242
.563,00 mp; Procent coproprietate: 30,
00%

2

684,00 76,00 760,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TARLA 216 Rang: IV, Zona: C, 
Parcela: 991/3, Tarla: 216, Suprafata 
Totala: 72.823; Suprafete: , arabil:72.8
23,00 mp; Procent coproprietate: 30,00
%

3

206,00 23,00 229,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1.411,00 157,00 1.568,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.411,00 157,00 1.568,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: VASILESCU ION CNP 1610226400183:VASILESCU CATALIN CONSTANTIN CNP 18500329420021:V
ASILESCU ALEXANDRU NICOLAE CNP 1860925420096

Nr. de rol nominal unic:  2950301
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. GHINEA 

BRATASANU , nr.  23 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/906888 , C.I.F.**) 1610226400183 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 
57249, Parcela: 567/105, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 3.334; Suprafete: , 
arabil:3.334,00 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VATAU  MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  10677
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. SPIRU HARET , nr. 

7 , bl.   , sc.   , et.  2 , ap.  10
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1861011410103 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 4599
, Parcela: 856/4, Tarla: 176, Suprafata 
Totala: 1.820; Suprafete: , arabil:1.820,
00 mp

1

17,25 4,00 21,25

T O T A L  Terenuri Extravilan : 17,25 4,00 21,25

T O T A L  (LEI  RON) : 17,25 4,00 21,25

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VATAU LUISIANA,VATAU MIHAI,  VATAU COSMIN -MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  15426
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD 208832 , C.I.F.**) 2871118410069 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 3.000; Suprafete: , arabil:3.000,
00 mp

1

30,00 6,00 36,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 30,00 6,00 36,00

T O T A L  (LEI  RON) : 30,00 6,00 36,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VELICU   GHEORGHE; VELICU AURICA 
Nr. de rol nominal unic:  14627
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1690827470045 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:4.999,
89 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 1 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VELIO  ANA  ADINA 
Nr. de rol nominal unic:  1745096
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. SALCIEI , nr. 15 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2830930450070 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: TOYOTA ; CC: 1998; Masa: 
2000; CP:; Seria: 1989183; Nr.:JT171S
C1000112508; Serie sasiu: JT171SC10
00112508

1

1.595,00 675,00 2.270,00

T O T A L   : 1.595,00 675,00 2.270,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1.595,00 675,00 2.270,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.595,00 675,00 2.270,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VELIO  COSTIN CALIN 
Nr. de rol nominal unic:  3908729
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. VALEA SALCIEI , nr. 

15 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 479233 , C.I.F.**) 1581019400172 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1461; 
Masa: 1600; CP:; Seria: R078113; Nr.:U
U1KSDBL547269718; Serie sasiu: UU1
KSDBL547269718

1

64,00 4,00 68,00

T O T A L   : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 64,00 4,00 68,00

T O T A L  (LEI  RON) : 64,00 4,00 68,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VELIO COSTIN CALIN-1581019400172;  ; VELIO SIMONA LIGIA-2551208400224
Nr. de rol nominal unic:  14647
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. VALEA SALCIEI , nr. 

15 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX 326111 , C.I.F.**) 1581019400172 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA SALCIEI, nr. 0, bl. 
-, sc. -, et. 0 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:214,41 mp (sup. utila:  
153,15 mp), Suprafata Totala: 214; An 
ct.:2012

1

234,00 96,00 330,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA SALCIEI, nr. 15, 
bl. -, sc. -, et. 0 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:157,50 mp (sup. utila:  
112,50 mp), Suprafata Totala: 158; An 
ct.:2012

2

305,00 182,00 487,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA SALCIEI, nr. 0, bl. 
-, sc. -, et. 0 Rang: V, Zona: A, Anexe 
lemn fara inst.:115,15 mp (sup. utila:  
82,25 mp), Suprafata Totala: 115; An 
anexa:2012

3

70,00 38,00 108,00

T O T A L  Cladiri : 609,00 316,00 925,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA SALCIEI Rang: V, 
Zona: A, Tarla: 30, Suprafata Totala: 
527; Suprafete: , liber:244,17 mp, 
ocupat:282,48 mp

4

1.156,00 1.914,00 3.070,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA SALCIEI, nr. 15 

5
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Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 1816, 
Suprafata Totala: 4.469; Suprafete: , 
arabil:4.469,12 mp

173,00 114,00 287,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.329,00 2.028,00 3.357,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 8879 / 
31.12.2011

6

756,00 400,00 1.156,00

T O T A L  Alte Taxe : 756,00 400,00 1.156,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.694,00 2.744,00 5.438,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VERHEIJ  DANIELA 
Nr. de rol nominal unic:  14682
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PARULUI , nr. 32 , 

bl.  59 , sc.  3 , et.  7 , ap.  118
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/597304 , C.I.F.**) 2741029293112 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2434
/4, Parcela: 567/45, Tarla: 140, 
Suprafata Totala: 420; Suprafete: , 
arabil:420,00 mp

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
COTA DE 8,16%, Suprafata Totala: 34; 
Suprafete: , arabil:34,27 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
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personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VESTEMEAN DANIELA  COLTEA IOANA VIORICA 
Nr. de rol nominal unic:  14504
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 7.700; Suprafete: , arabil:7.700,
00 mp

1

383,00 252,00 635,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

61,00 120,00 181,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 444,00 372,00 816,00

T O T A L  (LEI  RON) : 444,00 372,00 816,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VIJIANU  DORU IOAN 
Nr. de rol nominal unic:  14094
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. VALEA SALCIEI , nr. 

3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1720607370051 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.000; Suprafete: , 
arabil:2.000,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 4.309; Suprafete: , 
arabil:4.309,00 mp

2

13,00 1,00 14,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 319, Parcela: 205/1, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 4.483; Suprafete: , 
arabil:4.483,00 mp

3

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, Nr.C
ad: 320, Parcela: 205/1, Tarla: 30, 
Suprafata Totala: 522; Suprafete: , 
arabil:522,00 mp

4

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

T O T A L  (LEI  RON) : 35,00 3,00 38,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
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executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VILCU VASILICA  :  VILCU GIGI(CNP 1730602104983) 
Nr. de rol nominal unic:  15577
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUZĂU , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MARACINENI , satul/sectorul MARACINENI , str. OBOR , 

nr.  48 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XZ/515536 , C.I.F.**) 2751002173170 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2368
/INTABULAREA NR 36076/01,04,2010 
EMISA DE OCPI ILFOV, Parcela: 651/9/ 
TEREN INTRAVILAN ASA CUM REIESE 
DI INCHEIEREA DE INTABULARE EMISA 
DE OCPI ILFOV NR 36076/01,04,2010, 
Tarla: 155, Suprafata Totala: 4.200; 
Suprafete: , arabil:4.199,97 mp

1

11,00 1,00 12,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 11,00 1,00 12,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VIRTEJANU VICTORIA 
Nr. de rol nominal unic:  11676
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SF. STEFAN , nr. 27 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/556215 , C.I.F.**) 2560207400691 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 27, bl. -, sc. -, et. 
0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57252, Cl. lemn fara inst.:160,00 mp (s
up. utila:  114,29 mp), Suprafata Totala: 
160; An ct.:2006

1

36,00 3,00 39,00

T O T A L  Cladiri : 36,00 3,00 39,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 27 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57252, Parcela: 5379,
5380,5381,5382, Tarla: 127, Suprafata 
Totala: 528; Suprafete: , liber:368,00 
mp, ocupat:160,00 mp

2

25,00 2,00 27,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN Rang: IV, Zona: C, Nr
.Cad: 57253, Suprafata Totala: 222; 
Suprafete: , liber:222,00 mp

3

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 35,00 3,00 38,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 182,00 11,00 193,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VISAN  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11815
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:46,00 mp (sup. 
utila:  32,86 mp), Suprafata Totala: 46; 
An anexa:2006

1

41,00 24,00 65,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, Cl. 
beton inst.:57,74 mp (sup. utila:  41,24 
mp), Suprafata Totala: 58; An ct.:2006

2

707,00 430,00 1.137,00

T O T A L  Cladiri : 748,00 454,00 1.202,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. BLOCURI Rang: IV, Zona: A, 
Suprafata Totala: 380; Suprafete: , 
arabil:380,00 mp

3

63,00 30,00 93,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 63,00 30,00 93,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: Dacia ; CC: 1289; Masa: 
1600; CP:; Seria: 121377; Nr.:121377; 
Serie sasiu: 121377

4

667,00 441,00 1.108,00

T O T A L   : 667,00 441,00 1.108,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 667,00 441,00 1.108,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 441,00 1.282,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.319,00 1.366,00 3.685,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VIZANTE  FLORIN DANIEL 
Nr. de rol nominal unic:  1762971
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. POLONA , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1871028450051 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PA 1299197 / 12.12.20191 1299197/PV

868,00 0,00 868,00

T O T A L  Alte Taxe : 868,00 0,00 868,00

T O T A L  (LEI  RON) : 868,00 0,00 868,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VIZIRU MARIA ;  NICULESCU SILVIA : 
Nr. de rol nominal unic:  15478
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2490715400591 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 2.833; Suprafete: , arabil:2.833,
00 mp

1

14,00 1,00 15,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.000; Suprafete: , arabil:1.000,
00 mp

2

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 1,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 1,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VIZITIU   AUREL 
Nr. de rol nominal unic:  13501
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BALOTESTI , satul/sectorul BALOTESTI , str. UNIRII , nr. 

156 , bl.  PR4 , sc.  A , et.  1 , ap.  8
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/152591 , C.I.F.**) 1860609211189 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Parcela: 863/
1/58, Tarla: 177, Suprafata Totala: 527; 
Suprafete: , arabil:527,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 0,00 1,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1,00 0,00 1,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  15437
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 22 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PH 582516 , C.I.F.**) 1600218293195 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:112,64 mp (sup. utila:  80,46 mp), 
Suprafata Totala: 113; An ct.:2007

1

326,00 72,00 398,00

T O T A L  Cladiri : 326,00 72,00 398,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 142; Suprafete: , păşune:142,0
0 mp

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.412; Suprafete: , arabil:1.412,
00 mp

3

9,00 1,00 10,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 382; Suprafete: , liber:269,36 
mp, ocupat:112,64 mp

4

53,00 9,00 62,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 10,00 76,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

5

319,00 48,00 367,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 48,00 367,00

T O T A L  (LEI  RON) : 711,00 130,00 841,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
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cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 

luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  DOREL BOGDAN 
Nr. de rol nominal unic:  10646
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MORII , nr. 11 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 389786 , C.I.F.**) 1730114470051 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:28,80 mp (
sup. utila:  20,57 mp), Suprafata Totala: 
29; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:8,75 
mp (sup. utila:  6,25 mp), Suprafata 
Totala: 9; An anexa:2006; Procent 
coproprietate: 50,00%

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:66,96 mp (
sup. utila:  47,83 mp), Suprafata Totala: 
67; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

3

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:66,96 mp (
sup. utila:  47,83 mp), Suprafata Totala: 
67; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

4

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Cladiri : 57,00 3,00 60,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

5
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, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 201; Suprafete: , 
livezi:201,00 mp; Procent coproprietate
: 50,00%

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 176; Suprafete: , vii:1
76,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

6

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 161; Suprafete: , 
arabil:161,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

7

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

8

56,00 3,00 59,00

T O T A L  Alte Taxe : 56,00 3,00 59,00

T O T A L  (LEI  RON) : 116,00 6,00 122,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  GEORGETA 
Nr. de rol nominal unic:  11224
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. PIETII , nr. 5A , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2700212424533 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Anexe beton fara inst.:8,75 
mp (sup. utila:  6,25 mp), Suprafata 
Totala: 9; An anexa:2006; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:28,80 mp (
sup. utila:  20,57 mp), Suprafata Totala: 
29; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

2

11,00 1,00 12,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:66,96 mp (
sup. utila:  47,83 mp), Suprafata Totala: 
67; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

3

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. beton fara inst.:66,96 mp (
sup. utila:  47,83 mp), Suprafata Totala: 
67; An ct.:2006; Procent coproprietate: 
50,00%

4

24,00 1,00 25,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MORII, nr. 11 Rang: IV, Zona: B, 

5
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Anexe beton fara inst.:32,50 mp (sup. 
utila:  23,21 mp), Suprafata Totala: 33; 
An anexa:2012; Procent coproprietate: 
50,00%

4,00 0,00 4,00

T O T A L  Cladiri : 64,00 3,00 67,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2472
/4, Parcela: 4917;4918;4919;4920, 
Tarla: 113, Suprafata Totala: 683; 
Suprafete: , arabil:683,00 mp

6

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 201; Suprafete: , 
livezi:201,00 mp; Procent coproprietate
: 50,00%

7

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 176; Suprafete: , vii:1
76,00 mp; Procent coproprietate: 50,00
%

8

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 161; Suprafete: , 
arabil:161,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

9

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 118 Rang: IV, 
Zona: B, Nr.Cad: 2184, Parcela: 4289;4
290;4291;4292;4293, Tarla: 98, 
Suprafata Totala: 444; Suprafete: , 
liber:348,24 mp, ocupat:95,76 mp

10

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 34,00 3,00 37,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010; Procent coproprietate: 50,00%

11

56,00 3,00 59,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Amenzi buget local PBX/05673333 / 02
.12.2017

12 PBX/05673333/

1.301,00 0,00 1.301,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.357,00 3,00 1.360,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.455,00 9,00 1.464,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  GHEORGHE 
Nr. de rol nominal unic:  11953
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 20 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1300711400572 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 20, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
57085, Anexe lemn fara inst.:6,00 mp (
sup. utila:  4,29 mp), Suprafata Totala: 
6; An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Cladiri : 1,00 0,00 1,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57085, Parcela: 424,4
25,426,427,428, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 302; Suprafete: , vii:302,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PELICANULUI, nr. 20 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 57085, Parcela: 424,4
25,426,427,428, Tarla: 11, Suprafata 
Totala: 221; Suprafete: , liber:215,00 
mp, ocupat:6,00 mp

3

10,00 1,00 11,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 11,00 1,00 12,00

T O T A L  (LEI  RON) : 12,00 1,00 13,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  IOANA 
Nr. de rol nominal unic:  1793768
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 46 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2391209400403 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
56069, Parcela: 643/60, Tarla: 155, 
Suprafata Totala: 4.971; Suprafete: , 
arabil:4.971,00 mp

1

133,00 52,00 185,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 133,00 52,00 185,00

T O T A L  (LEI  RON) : 133,00 52,00 185,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12837
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:12,50 mp (sup. utila:  8,
93 mp), Suprafata Totala: 13; An ct.:20
06

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  MARIANA - SIMONA 
Nr. de rol nominal unic:  1918071
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PELICANULUI , nr. 46 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2800511230926 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A6 ; CC: 2698; Masa: 
3000; CP:; Seria: 137322; Nr.:WAUZZZ
4F08N166594; Serie sasiu: WAUZZZ4
F08N166594

1

2.029,00 355,00 2.384,00

T O T A L   : 2.029,00 355,00 2.384,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 2.029,00 355,00 2.384,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.029,00 355,00 2.384,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  PAUL MARIAN 
Nr. de rol nominal unic:  11829
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 706 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/331415 , C.I.F.**) 1890124471337 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706, bl. -, sc. -, 
et. 0, ap. 0 Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 
51908, Cl. lemn fara inst.:55,00 mp (su
p. utila:  39,29 mp), Suprafata Totala: 
55; An ct.:1967

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51908, Parcela: 158,1
59,160, Tarla: 5, Suprafata Totala: 47; 
Suprafete: , arabil:47,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51908, Parcela: 158,1
59,160, Tarla: 5, Suprafata Totala: 445; 
Suprafete: , liber:390,00 mp, ocupat:55
,00 mp

3

21,00 2,00 23,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 22,00 2,00 24,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES-BENZ ; CC: 
2143; Masa: 2600; CP:; Seria: 
30147406; Nr.:WDD2040011A361911; 
Serie sasiu: WDD2040011A361911; 
Data iesire:13.08.2020

4

0,00 49,00 49,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW 320dxDrive ; CC: 1995

5
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; Masa: 2000; CP:; Seria: 86568974; Nr
.:WBA3K51050K308284; Serie sasiu: 
WBA3K51050K308284

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 61,00 261,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 61,00 261,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

139,00 17,00 156,00

T O T A L  Alte Taxe : 139,00 17,00 156,00

T O T A L  (LEI  RON) : 370,00 81,00 451,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD  SMARANDA 
Nr. de rol nominal unic:  13869
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ORHIDEELOR , nr. 5 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2270427400509 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

19,00 1,00 20,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 1,00 20,00

T O T A L  (LEI  RON) : 19,00 1,00 20,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD CALIOPIA MARINELA 
Nr. de rol nominal unic:  4359249
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SNAGOV , satul/sectorul GHERMĂNEŞTI , str. , nr. , bl. 

A11 , sc.  1 , et.  1 , ap.  4
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2780912471017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3299
, Nr.CarFunc: 54414, Parcela: 563/1/15
, Tarla: 138, Suprafata Totala: 3.330; 
Suprafete: , arabil:3.330,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

1

8,00 1,00 9,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 3326
, Nr.CarFunc: 54337, Parcela: 563, 
Tarla: 138, Suprafata Totala: 2.570; 
Suprafete: , arabil:2.570,00 mp; 
Procent coproprietate: 50,00%

2

7,00 1,00 8,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 15,00 2,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 15,00 2,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD CONSTANTINA CNP 2450814400434:MARIN ELENA CNP 2430509400475
Nr. de rol nominal unic:  15072
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. - - , C.I.F.**) 2450814400434 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Parcela: 295/16, Tarla: 60, Suprafata 
Totala: 3.388; Suprafete: , arabil:3.388,
00 mp

1

16,00 1,00 17,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 16,00 1,00 17,00

T O T A L  (LEI  RON) : 16,00 1,00 17,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD MARY ;   VLAD NICOLAE ( CNP 1460729400268) 
Nr. de rol nominal unic:  1658989
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 6 , satul/sectorul 6 , str. INSPIRATIEI , nr. 8

, bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/587330 , C.I.F.**) 2530131400538 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: 2574
,CARTE FUNCIARA 2500, Parcela: 567/
162, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

24,00 2,00 26,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 24,00 2,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 24,00 2,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLAD VALENTIN NICUSOR 
Nr. de rol nominal unic:  1658921
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 706 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/326433 , C.I.F.**) 1871211471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:128,00 mp 
(sup. utila:  91,43 mp), Suprafata 
Totala: 128; An ct.:2017

1

170,00 19,00 189,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706, bl. B Rang: 
IV, Zona: C, Locuinta subsol/mansarda
:114,00 mp (sup. utila:  81,43 mp), 
Suprafata Totala: 114; An anexa:2017

2

206,00 24,00 230,00

T O T A L  Cladiri : 376,00 43,00 419,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRINCIPALA, nr. 706 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 51907, Parcela: 158,1
59,160, Tarla: 5, Suprafata Totala: 492; 
Suprafete: , arabil:492,00 mp

3

2,00 0,00 2,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 2,00 0,00 2,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: PEUGEOT 407 ; CC: 1997; 
Masa: 2000; CP:; Seria: 4042308; Nr.:V
F36ERHRH21100858; Serie sasiu: VF3
6ERHRH21100858

4

390,00 44,00 434,00

T O T A L   : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 390,00 44,00 434,00

T O T A L  (LEI  RON) : 768,00 87,00 855,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLADESCU  STEFAN 
Nr. de rol nominal unic:  15542
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. ION MIHALACHE , 

nr.  113 , bl.  11 , sc.  A , et.  12 , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 456095 , C.I.F.**) 1311210400204 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
61, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
76, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2/17, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
154, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

5

4,00 0,00 4,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
107, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.50
0; Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

6

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 938/
11, Tarla: 198, Suprafata Totala: 28.144
; Suprafete: , arabil:28.144,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

7

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 49,00 1,00 50,00

T O T A L  (LEI  RON) : 49,00 1,00 50,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLADUT  ION 
Nr. de rol nominal unic:  13863
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 259 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1370914400604 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
61, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

1

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
76, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

2

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2/17, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

3

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
154, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

4

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
107, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.50
0; Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

5

6,00 0,00 6,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 938/
11, Tarla: 198, Suprafata Totala: 28.144
; Suprafete: , arabil:28.144,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

6

24,00 2,00 26,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,34%

7

46,00 8,00 54,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 92,00 10,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 92,00 10,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLADUT  ION 
Nr. de rol nominal unic:  15275
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 259 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1370914400604 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2437
/3, Parcela: 857/7, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 2.326; Suprafete: , 
arabil:2.326,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 3,00 0,00 3,00

T O T A L  (LEI  RON) : 3,00 0,00 3,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLADUT ANTONETA;  OLTEANU MADALINA-VIORICA;BABOIANU IONELA RUCSANDRA 
Nr. de rol nominal unic:  2010105
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 162 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 145375 , C.I.F.**) 2450215400611 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

1 Dec /28.12.2021;

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
61, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

2 Dec /28.12.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
76, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

3 Dec /28.12.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2/17, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

4 Dec /28.12.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
154, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

5 Dec /28.12.2021;

4,00 0,00 4,00
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Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
107, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.50
0; Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

6 Dec /28.12.2021;

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 938/
11, Tarla: 198, Suprafata Totala: 28.144
; Suprafete: , arabil:28.144,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

7 Dec /28.12.2021;

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 48,00 1,00 49,00

T O T A L  (LEI  RON) : 48,00 1,00 49,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLADUT NICOLAE CNP 1681001104:  ;DRAGU CARMEN-MIHAELA CNP 2620513100021
Nr. de rol nominal unic:  2009993
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2360502105001 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2437
/3, Parcela: 857/7, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 2.326; Suprafete: , 
arabil:2.326,00 mp; Data iesire:31.12.2
020

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 2437
/3, Parcela: 857/7, Tarla: 175, 
Suprafata Totala: 2.326; Suprafete: , 
arabil:2.326,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

2 Dec /18.08.2021;

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 879/
32, Tarla: 174, Suprafata Totala: 7.600; 
Suprafete: , arabil:7.600,00 mp; 
Procent coproprietate: 8,33%

3 Dec /18.08.2021;

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
61, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 
Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

4 Dec /18.08.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
76, Tarla: 140, Suprafata Totala: 4.400; 

5 Dec /18.08.2021;
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Suprafete: , arabil:4.400,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 553/
2/17, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,67%

6 Dec /18.08.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 567/
154, Tarla: 140, Suprafata Totala: 5.00
0; Suprafete: , arabil:5.000,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

7 Dec /18.08.2021;

4,00 0,00 4,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 565/
107, Tarla: 139, Suprafata Totala: 7.50
0; Suprafete: , arabil:7.500,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

8 Dec /18.08.2021;

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Parcela: 938/
11, Tarla: 198, Suprafata Totala: 28.144
; Suprafete: , arabil:28.144,00 mp; 
Procent coproprietate: 16,66%

9 Dec /18.08.2021;

24,00 1,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 49,00 1,00 50,00

T O T A L  (LEI  RON) : 54,00 1,00 55,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VLASE  MADALIN VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  13561
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 34 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. XZ 210405 , C.I.F.**) 1800917100208 , tel./fax -- , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Locuinta 
subsol/mansarda:31,40 mp (sup. utila:  
22,43 mp), Suprafata Totala: 31; An 
anexa:2008

1

71,00 10,00 81,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Cl. beton fara 
inst.:81,00 mp (sup. utila:  57,86 mp), 
Suprafata Totala: 81; An ct.:2008

2

166,00 25,00 191,00

T O T A L  Cladiri : 237,00 35,00 272,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 750; Suprafete: , liber:669,03 
mp, ocupat:81,00 mp

3

139,00 23,00 162,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 139,00 23,00 162,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 695,00 105,00 800,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
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Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOAIDES LIDIA;  BOGATEANU SILVIA 
Nr. de rol nominal unic:  119242
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/193892 , C.I.F.**) 2550713400573,2511217400056 , 

tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: D, Parcela: 609/
10, Tarla: 147, Suprafata Totala: 5.000; 
Suprafete: , arabil:5.000,00 mp

1

23,00 2,00 25,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 23,00 2,00 25,00

T O T A L  (LEI  RON) : 23,00 2,00 25,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VODA STAN IONEL:VODA STAN FLORICA 
Nr. de rol nominal unic:  10641
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VASILE ALECSANDRI , 

nr.  15 , bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 323418 , C.I.F.**) 1550702400362 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TEI Rang: IV, Zona: B, Cl. beton 
fara inst.:156,00 mp (sup. utila:  111,43 
mp), Suprafata Desfasurata 
Nerezidentiala:35,00 mp, Suprafata 
Totala: 191; An ct.:2006

1

25,00 1,00 26,00

T O T A L  Cladiri : 25,00 1,00 26,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 1,00 26,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  ANDREEA GEORGIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1937464
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 11 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2960217471345 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MERCEDES BENZ ; CC: 1992
; Masa: 2000; CP:; Seria: 30073716; Nr
.:WDD1693061J147539; Serie sasiu: 
WDD1693061J147539; Data iesire:19.0
4.2021

1

99,00 3,00 102,00

T O T A L   : 99,00 3,00 102,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 99,00 3,00 102,00

T O T A L  (LEI  RON) : 99,00 3,00 102,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  CONSTANTIN 
Nr. de rol nominal unic:  11302
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRIMAVERII , nr. 67 , bl

.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:75,64 mp (sup. utila:  54,03 mp), 
Suprafata Totala: 76; An ct.:2006

1

49,00 9,00 58,00

T O T A L  Cladiri : 49,00 9,00 58,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 600; Suprafete: , vii:600,00 mp

2

6,00 0,00 6,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 132; Suprafete: , arabil:132,00 
mp

3

3,00 0,00 3,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 476; Suprafete: , liber:400,36 
mp, ocupat:75,64 mp

4

64,00 10,00 74,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 73,00 10,00 83,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

5

319,00 47,00 366,00

T O T A L  Alte Taxe : 319,00 47,00 366,00

T O T A L  (LEI  RON) : 441,00 66,00 507,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
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luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  DANA-ANDREEA 
Nr. de rol nominal unic:  1650718
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. BARBU 

STEFANESCU DELAVRANCEA , nr.  3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2900225471936 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: FORD FIESTA ; CC: 1299; 
Masa: 1600; CP:; Seria: YY40502; Nr.:
WFOAXXGAJAYY40502; Serie sasiu: 
WFOAXXGAJAYY40502

1

225,00 44,00 269,00

T O T A L   : 225,00 44,00 269,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 225,00 44,00 269,00

T O T A L  (LEI  RON) : 225,00 44,00 269,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  ELENA SI NAN VASILE-inchis vezi rol 81
Nr. de rol nominal unic:  14051
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

1

80,00 164,00 244,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 80,00 164,00 244,00

T O T A L  (LEI  RON) : 80,00 164,00 244,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  EUGENIA, NICOLAE, CONSTANTINA, ION 
Nr. de rol nominal unic:  13702
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 0 , bl. - , sc. - , 

et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax  - , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 10.900; Suprafete: , arabil:10.9
00,00 mp

1

587,00 379,00 966,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

2

93,00 181,00 274,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 680,00 560,00 1.240,00

T O T A L  (LEI  RON) : 680,00 560,00 1.240,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  GHEORGHE STAN-inchis vezi rol 4589
Nr. de rol nominal unic:  14608
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 11.218; Suprafete: , 
arabil:11.218,00 mp

1

576,00 372,00 948,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

95,00 182,00 277,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 671,00 554,00 1.225,00

T O T A L  (LEI  RON) : 671,00 554,00 1.225,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU  VASILE 
Nr. de rol nominal unic:  10271
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. ALEXANDRU 

ODOBESCU , nr.  19 , bl.  - , sc.  - , et.   , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 429889 , C.I.F.**) 1730713470018 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 0, 
bl. -, sc. -, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:27,45 mp (sup. 
utila:  19,61 mp), Suprafata Totala: 27; 
An anexa:2006

1

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 0, 
bl. -, sc. -, ap. 0 Rang: IV, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:38,00 mp (sup. utila:  27
,14 mp), Suprafata Totala: 38; An ct.:2
006

2

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Cladiri : 11,00 1,00 12,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 436; Suprafete: , vii:435,51 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 101; Suprafete: , arabil:101,21 
mp

4

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 0 
Rang: IV, Zona: B, Suprafata Totala: 
245; Suprafete: , liber:179,71 mp, 
ocupat:65,45 mp

5

16,00 1,00 17,00
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T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 1,00 20,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 1.230; Suprafete: , arabil:1.230,
00 mp

6

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 6,00 1,00 7,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 147,00 8,00 155,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU ANA-MARIA-FLORENTINA 
Nr. de rol nominal unic:  4359400
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 710 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2950112471331 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: SKODA FABIA; CC: 1598; 
Masa: 0; CP:0; Seria: K46463; Nr.:TMB
ES25J9C3106303; Serie sasiu: TMBES
25J9C3106303

1

128,00 15,00 143,00

T O T A L   : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 15,00 143,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 15,00 143,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU MARIANA ;;  TUDOR  VIORICA  CRISTINA 
Nr. de rol nominal unic:  13559
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2690105470071 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 5.000; Suprafete: , arabil:5.000,
00 mp

1

48,00 6,00 54,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 9.999; Suprafete: , arabil:9.999,
28 mp

2

98,00 11,00 109,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 146,00 17,00 163,00

T O T A L  (LEI  RON) : 146,00 17,00 163,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOICU NICOLAE -DEFUNCT  :VOICU MARIA 
Nr. de rol nominal unic:  10431
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. CARPENULUI , nr. 53 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/295684 , C.I.F.**) 2350726400582 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 53 Rang: IV, 
Zona: B, Cl. lemn fara inst.:48,00 mp (s
up. utila:  34,29 mp), Suprafata Totala: 
48; An ct.:1945

1

8,00 1,00 9,00

T O T A L  Cladiri : 8,00 1,00 9,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 53 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 341; 
Suprafete: , arabil:341,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. CARPENULUI, nr. 53 Rang: IV, 
Zona: B, Suprafata Totala: 442; 
Suprafete: , liber:394,00 mp, ocupat:48
,00 mp

3

29,00 3,00 32,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 30,00 3,00 33,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 149,00 9,00 158,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
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Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOINEA  ALEXANDRU 
Nr. de rol nominal unic:  119362
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. PANAIT CERNA , 

nr.  1 , bl.  M52 , sc.  2 , et.  1 , ap.  35
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RD/696488 , C.I.F.**) 1861023430053 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51014, Parcela: 301/80/2, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 1.932; Suprafete: , 
arabil:1.932,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51018, Parcela: 301/80/2, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 275; Suprafete: , 
arabil:275,25 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOINEA  ANDREI:VOINEA IOANA CLAUDIA CNP 2840615430033
Nr. de rol nominal unic:  119420
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna POPESTI LEORDENI , satul/sectorul POPESTI LEORDENI , 

str.  FERMEI , nr.  99 , bl.  1 , sc.  - , et.  3 , ap.  23
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/IF/438524 , C.I.F.**) 1841021430141 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51016, Parcela: 301/80/2, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 1.930; Suprafete: , 
arabil:1.930,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51018, Parcela: 301/80/2, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 275; Suprafete: , 
arabil:275,25 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
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adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOINEA MIHAIL 
Nr. de rol nominal unic:  119452
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul TULCEA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna TULCEA , satul/sectorul TULCEA , str. GARII , nr. 7 , bl. 

G3 , sc.  B , et.  2 , ap.  11
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. CI/TC/428278 , C.I.F.**) 1951211440012 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51015, Parcela: 301/80/2 / 
Incheierea de Intabulare nr 107789/03,
07,2014 elib. de OCPI ILFOV, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 1.930; Suprafete: , 
arabil:1.930,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51018, Parcela: 301/80/2 / Cota 
Indiviza de 1/4 din totalul de 1101 mp/In
cheierea de Intabulare nr 107796/30,0
6,2014 elib de OCPI ILFOV, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 275; Suprafete: , 
arabil:275,25 mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VOINEA VIOREL 
Nr. de rol nominal unic:  119371
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. LT COL DUMITRU 

PAPAZOGLU , nr.  1 , bl.  B5 , sc.   , et.   , ap.  86
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/705297 , C.I.F.**) 1551211400202 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51017, Parcela: 301/80/2, Tarla: 62, 
Suprafata Totala: 1.930; Suprafete: , 
arabil:1.930,00 mp

1

5,00 0,00 5,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 51018, Parcela: 301/80/2 / Cota 
indiviza de 1/4 din totalul de teren 
intravilan de 1101 mp /Incheierea de 
Intabulare nr 107805/03,07,2014 elib 
de OCPI ILFOV, Tarla: 62, Suprafata 
Totala: 275; Suprafete: , arabil:275,25 
mp

2

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 0,00 6,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 0,00 6,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VULTUR  GHEORGHE SI ANDRUNEDA NEDIA 
Nr. de rol nominal unic:  13741
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 10.000; Suprafete: , arabil:10.0
00,00 mp

1

497,00 321,00 818,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

80,00 158,00 238,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 577,00 479,00 1.056,00

T O T A L  (LEI  RON) : 577,00 479,00 1.056,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  VULTURU   RAZVAN-VALENTIN 
Nr. de rol nominal unic:  13441
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 4 , satul/sectorul 4 , str. SERBAN VODA , 

nr.  126 , bl.   , sc.   , et.   , ap.  78
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 568577 , C.I.F.**) 1750602441522 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 179; Suprafete: , vii:1
79,00 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 288; Suprafete: , 
arabil:288,00 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: A, Suprafata 
Totala: 417; Suprafete: , liber:417,00 
mp

3

34,00 3,00 37,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 36,00 3,00 39,00

T O T A L  (LEI  RON) : 36,00 3,00 39,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  YANIV DANIELLE EMILY 
Nr. de rol nominal unic:  11581
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. MACULUI , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. 11126097 , C.I.F.**) 2870827410041 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 2 Rang: IV, Zona: C
, Nr.Cad: 1949:CARTE FUNCIARA 1529
, Cl. lemn fara inst.:35,42 mp (sup. utila
:  25,30 mp), Suprafata Totala: 35; An 
ct.:1960

1

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 2 Rang: IV, Zona: C
, Nr.Cad: 1950:CARTE FUNCIARA 1530
, Cl. lemn fara inst.:16,06 mp (sup. utila
:  11,47 mp), Suprafata Totala: 16; An 
ct.:1960

2

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Cladiri : 9,00 1,00 10,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 2 Rang: IV, Zona: C
, Nr.Cad: 1949:CARTE FUNCIARA 1529
, Parcela: 5851,5852,5853, Tarla: 136, 
Suprafata Totala: 2.600; Suprafete: , 
arabil:2.600,00 mp

3

6,00 1,00 7,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. MACULUI, nr. 2 Rang: IV, Zona: C
, Nr.Cad: 1950:CARTE FUNCIARA 1530
, Parcela: 5851,5852,5853, Tarla: 136, 
Suprafata Totala: 400; Suprafete: , 
liber:348,66 mp, ocupat:51,48 mp

4

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 25,00 3,00 28,00
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RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 3865 / 
15.12.2006

5

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 145,00 9,00 154,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  YSDTRANS BUSINESS SRL 
Nr. de rol nominal unic:  1647341
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 178 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 30933630 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO59TREZ4212
116020202XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA ; CC: 1149; Masa: 
1600; CP:; Seria: AADA164D11WA3E5
; Nr.:UU14SDAG449813237; Serie 
sasiu: UU14SDAG449813237

1

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: UA22234; Nr.:
UU1LSDA3P45646002; Serie sasiu: UU
1LSDA3P45646002

2

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F055764; Nr.:U
U1LSDA1P44442322; Serie sasiu: UU1
LSDA1P44442322

3

48,00 3,00 51,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1598; 
Masa: 1600; CP:; Seria: A08849; Nr.:U
U1JSDJ3553307143; Serie sasiu: UU1J
SDJ3553307143

4

64,00 4,00 68,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DACIA LOGAN ; CC: 1149; 
Masa: 1600; CP:; Seria: F443137; Nr.:U
U14SDE3455570829; Serie sasiu: UU1
4SDE3455570829

5

48,00 3,00 51,00

T O T A L   : 272,00 17,00 289,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 272,00 17,00 289,00

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi C 0033504 / 02.09.20216 0033504/PV
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5.000,00 0,00 5.000,00

T O T A L  Alte Taxe : 5.000,00 0,00 5.000,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5.272,00 17,00 5.289,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ZABARCENCU MIHAELA - GABRIELA ;i ZABARCENCU SONIA MIHAELA ( CNP 6030430450044) 
:ZABARCENCU SEBASTIAN ANDREI ( CNP 5130102410101) - DEFUNCT 

Nr. de rol nominal unic:  15791
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 5 , satul/sectorul 5 , str. Sold.V.CROITORU 

, nr.  5 , bl.  2 , sc.  2 , et.   , ap.  70
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR 717834 , C.I.F.**) 2751004451542 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 50362, Parcela: 1115/44, Tarla: 28, 
Suprafata Totala: 2.355; Suprafete: , 
arabil:2.355,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Nr.Ca
d: 50487, Parcela: 317/1/56, Tarla: 69/1
, Suprafata Totala: 3.924; Suprafete: , 
arabil:3.924,00 mp

2

19,00 2,00 21,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 19,00 2,00 21,00

T O T A L  (LEI  RON) : 25,00 3,00 28,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAHARIA  NISTOR 
Nr. de rol nominal unic:  2009075
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 586 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1590927400148 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUDI A4 ; CC: 1984; Masa: 
2000; CP:; Seria: -; Nr.:WAUZZZ8E32A
039421; Serie sasiu: WAUZZZ8E32A0
39421

1

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ZAHARIA BIANCA; DANES PAUL; BOGDAN EMILIA-ELENA; DUMITRESCU MIHAELA; GHEORGHE 
CRISTINA; BUTOI NICOLAE SI AURELIA 

Nr. de rol nominal unic:  10740
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 4.565; Suprafete: , arabil:4.565,
00 mp

1

165,00 98,00 263,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

38,00 92,00 130,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 203,00 190,00 393,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 27.735; Suprafete: , arabil:27.7
35,00 mp

3

274,00 30,00 304,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 14.000; Suprafete: , arabil:14.0
00,00 mp

4

223,00 358,00 581,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

0,00 1.584,00 1.584,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 497,00 1.972,00 2.469,00

T O T A L  (LEI  RON) : 700,00 2.162,00 2.862,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.
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Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAHARIA LUMINITA 
Nr. de rol nominal unic:  1608828
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SALCIEI , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 2770215416017 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PROFESOR ION DOROBANTU, nr
65 Rang: IV, Zona: B, Nr.Cad: 55857, 
Parcela: 2589,2590,2591,2594,2595, 
Tarla: CV 64, Suprafata Totala: 1.444; 
Suprafete: , liber:1.444,00 mp; Procent 
coproprietate: 50,00%

1

47,00 4,00 51,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 47,00 4,00 51,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: DAEWOO MATIZ ; CC: 796; 
Masa: 1600; CP:; Seria: 293589KA2; 
Nr.:UU6MF48416D082302; Serie sasiu: 
UU6MF48416D082302

2

32,00 3,00 35,00

T O T A L   : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 32,00 3,00 35,00

T O T A L  (LEI  RON) : 79,00 7,00 86,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAHARIA MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  1974470
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. SALCIEI , nr. 2 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 456026 , C.I.F.**) 1751214040028 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO96TREZ4212
1A350102XXXX

Alte amenzi PR 1029697 / 07.07.20211 1029697/PV

200,00 0,00 200,00

T O T A L  Alte Taxe : 200,00 0,00 200,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 0,00 200,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAHARIA NISTOR;  ZAHARIA ELENA-DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  12066
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. PRINCIPALA , nr. 586 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 020132 , C.I.F.**) 2610207400240 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. beton fara 
inst.:85,96 mp (sup. utila:  61,40 mp), 
Suprafata Totala: 86; An ct.:2006

1

59,00 4,00 63,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara 
inst.:150,00 mp (sup. utila:  107,14 mp)
, Suprafata Totala: 150; An ct.:2006

2

34,00 2,00 36,00

T O T A L  Cladiri : 93,00 6,00 99,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 1.410; Suprafete: , liber:1.410,0
0 mp

3

66,00 4,00 70,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 66,00 4,00 70,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 270,00 15,00 285,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR  ANGHEL 
Nr. de rol nominal unic:  12698
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:15,00 mp (sup. utila:  10
,71 mp), Suprafata Totala: 15; An ct.:2
006

1

26,00 12,00 38,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

9,00 20,00 29,00

T O T A L  Cladiri : 35,00 32,00 67,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:31.12.2012

3

1,00 3,00 4,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1,00 3,00 4,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:31.12.2012

4

1,00 3,00 4,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 1,00 3,00 4,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:31.12.2012

5

1,00 3,00 4,00

T O T A L   : 1,00 3,00 4,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 1,00 3,00 4,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

51,00 96,00 147,00

T O T A L  Alte Taxe : 51,00 96,00 147,00
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T O T A L  (LEI  RON) : 89,00 137,00 226,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR  DUMITRU 
Nr. de rol nominal unic:  12699
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  155 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:63,00 mp (sup. utila:  45
,00 mp), Suprafata Totala: 63; An ct.:2
006

1

132,00 98,00 230,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

80,00 220,00 300,00

T O T A L  Cladiri : 212,00 318,00 530,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 208; Suprafete: , 
arabil:208,00 mp

3

27,00 19,00 46,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 999; Suprafete: , liber:936,00 
mp, ocupat:63,00 mp

4

677,00 517,00 1.194,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

5

440,00 1.167,00 1.607,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 1.144,00 1.703,00 2.847,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

6

258,00 640,00 898,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 317
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.12.2010
841,00 546,00 1.387,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.099,00 1.186,00 2.285,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.455,00 3.207,00 5.662,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR  FLOAREA 
Nr. de rol nominal unic:  12697
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. 153 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:37,35 mp (sup. utila:  26
,68 mp), Suprafata Totala: 37; An ct.:2
006

1

66,00 35,00 101,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

2

39,00 112,00 151,00

T O T A L  Cladiri : 105,00 147,00 252,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

3

258,00 611,00 869,00

Taxa salubritate persoane fizice FN / 
31.12.2010

4

841,00 475,00 1.316,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.099,00 1.086,00 2.185,00

T O T A L  (LEI  RON) : 1.204,00 1.233,00 2.437,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12633
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. NUFARULUI , nr. 6 , 

bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:63,00 mp (sup. 
utila:  45,00 mp), Suprafata Totala: 63; 
An anexa:2006

1

50,00 29,00 79,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
beton fara inst.:49,55 mp (sup. utila:  
35,39 mp), Suprafata Totala: 50; An 
ct.:2006

2

331,00 210,00 541,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Data iesire:11.01.2012

3

128,00 305,00 433,00

T O T A L  Cladiri : 509,00 544,00 1.053,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 252; Suprafete: , vii:2
52,00 mp

4

11,00 7,00 18,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 638; Suprafete: , 
arabil:638,00 mp

5

48,00 24,00 72,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 

6
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Totala: 441; Suprafete: , liber:328,45 
mp, ocupat:112,55 mp

271,00 167,00 438,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

7

99,00 240,00 339,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 429,00 438,00 867,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

8

434,00 879,00 1.313,00

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2012

9

745,00 304,00 1.049,00

T O T A L  Alte Taxe : 1.179,00 1.183,00 2.362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.117,00 2.165,00 4.282,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR  ION 
Nr. de rol nominal unic:  12964
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. INVATATOR 

GHEORGHE PETRE , nr.  82 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Anexe lemn fara inst.:12,50 mp (sup. 
utila:  8,93 mp), Suprafata Totala: 13; 
An anexa:2006

1

11,00 8,00 19,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, Cl. 
lemn fara inst.:45,00 mp (sup. utila:  32
,14 mp), Suprafata Totala: 45; An ct.:2
006

2

93,00 61,00 154,00

T O T A L  Cladiri : 104,00 69,00 173,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 892; Suprafete: , liber:834,50 
mp, ocupat:57,50 mp

3

599,00 398,00 997,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 599,00 398,00 997,00

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.432; Suprafete: , 
arabil:3.432,00 mp

4

175,00 121,00 296,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

5

258,00 178,00 436,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 6
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ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 5.000; Suprafete: , 
arabil:5.000,00 mp

258,00 178,00 436,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 3.500; Suprafete: , 
arabil:3.500,00 mp

7

179,00 124,00 303,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BURIAS, str. - Rang: V, Zona: B, 
Suprafata Totala: 1.600; Suprafete: , 
arabil:1.600,00 mp

8

83,00 57,00 140,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 953,00 658,00 1.611,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

9

841,00 475,00 1.316,00

T O T A L  Alte Taxe : 841,00 475,00 1.316,00

T O T A L  (LEI  RON) : 2.497,00 1.600,00 4.097,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR ROXANA CNP 2840211190451:  ZAMFIR BOGDAN MIHAI CNP 1741002037811
Nr. de rol nominal unic:  3746407
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 1 , satul/sectorul 1 , str. NICOLAE 

TITULESCU , nr.  3 , bl.  A1 , sc.  1 , et.  5 , ap.  39
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/868678 , C.I.F.**) 2840211190451 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LUPILOR, nr. 12 Rang: IV, Zona: 
C, Nr.Cad: 57840, Parcela: 740, Tarla: 
19, Suprafata Totala: 2.401; Suprafete: 
, arabil:2.401,00 mp

1

6,00 1,00 7,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 6,00 1,00 7,00

T O T A L  (LEI  RON) : 6,00 1,00 7,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMFIR STEFAN MARIUS 
Nr. de rol nominal unic:  4359295
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. FERMEI , nr. 32 , bl. 

, sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria IF nr. 650758 , C.I.F.**) 1911017471346 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: AUTOTURISM CITROEN; CC
2179; Masa: 0; CP:0; Nr.:VF7DC4HXB7
6015739; Serie sasiu: VF7DC4HXB760
15739

1 Dec /24.02.2021;

891,00 53,00 944,00

T O T A L   : 891,00 53,00 944,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 891,00 53,00 944,00

T O T A L  (LEI  RON) : 891,00 53,00 944,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
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fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZAMOSTEANU  CRISTINA - ADINA 
Nr. de rol nominal unic:  3710537
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. MURGULUI , nr. 

36 , bl.  55 , sc.   , et.   , ap.  75
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. PA/522020 , C.I.F.**) 2700427416018 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56026, Cl. beton fara 
inst.:47,00 mp (sup. utila:  33,57 mp), 
Suprafata Totala: 47; An ct.:2019

1 Dec 17381/08.06.2021;

63,00 9,00 72,00

T O T A L  Cladiri : 63,00 9,00 72,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. PRIMAVERII, nr. 13 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 56026, Parcela: 5011,
5018,5019, Tarla: CV 115, Suprafata 
Totala: 250; Suprafete: , liber:203,00 
mp, ocupat:47,00 mp

2 Dec 17381/08.06.2021;

24,00 3,00 27,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 24,00 3,00 27,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice 828 / 
11.07.2019

3 Dec 17381/08.06.2021;

222,00 23,00 245,00

T O T A L  Alte Taxe : 222,00 23,00 245,00

T O T A L  (LEI  RON) : 309,00 35,00 344,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZANFIR  FLORIN  -  RAZVAN 
Nr. de rol nominal unic:  2203227
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BURIAS , str. TUFAN , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1860307471337 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: BMW ; CC: 1895; Masa: 
2000; CP:; Nr.:WBAAL31050JJ26874; 
Serie sasiu: WBAAL31050JJ26874

1

756,00 143,00 899,00

T O T A L   : 756,00 143,00 899,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 756,00 143,00 899,00

T O T A L  (LEI  RON) : 756,00 143,00 899,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZANFIR  IRINA CRISTIANA 
Nr. de rol nominal unic:  12878
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. TUFAN , nr. 1 , bl. , sc

.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF/325563 , C.I.F.**) 2870611471345 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TUFAN, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1067, Cl. lemn fara inst.:47,00 
mp (sup. utila:  33,57 mp), Suprafata 
Totala: 47; An ct.:1975

1

45,00 14,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 45,00 14,00 59,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TUFAN, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1067, Parcela: 4,5/ 
INCHEIEREA DE INTABULARE NR 
119821/17,07,2014 eliberata de OCPI 
ILFOV, Tarla: 2, Suprafata Totala: 382; 
Suprafete: , arabil:381,66 mp

2

20,00 9,00 29,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. TUFAN, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Nr.Cad: 1067, Parcela: 4,5/INCHEIERE 
DE INTABULARE NR 119821/17,07,201
4 eliberata de OCPI ILFOV, Tarla: 2, 
Suprafata Totala: 439; Suprafete: , 
liber:391,76 mp, ocupat:47,00 mp

3

98,00 30,00 128,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 118,00 39,00 157,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

4

488,00 128,00 616,00

T O T A L  Alte Taxe : 488,00 128,00 616,00

T O T A L  (LEI  RON) : 651,00 181,00 832,00
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Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZANFIR  VICTOR 
Nr. de rol nominal unic:  13233
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BRĂILA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna MOVILA MIRESII , satul/sectorul MOVILA MIRESII , str. - , 

nr.   , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: B, Suprafata 
Totala: 2.500; Suprafete: , arabil:2.500,
00 mp

1

135,00 101,00 236,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: , Zona: , Suprafata Totala: 
0; Suprafete: ; Data iesire:11.01.2012

2

41,00 85,00 126,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 176,00 186,00 362,00

T O T A L  (LEI  RON) : 176,00 186,00 362,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZECHERU  MIRCEA ; ZECHERU MARIA-DOINA 
Nr. de rol nominal unic:  13620
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. HARABOC , nr. 50 , 

bl.  - , sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT 742530 , C.I.F.**) 1590110400507 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 50, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, 
Anexe lemn fara inst.:13,20 mp (sup. 
utila:  9,43 mp), Suprafata Totala: 13; 
An anexa:2006

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 50, bl. -, 
sc. -, et. 0, ap. 0 Rang: V, Zona: A, Cl. 
lemn fara inst.:76,23 mp (sup. utila:  54
,45 mp), Suprafata Totala: 76; An ct.:2
006

2

18,00 10,00 28,00

T O T A L  Cladiri : 19,00 10,00 29,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 321; Suprafete: , vii:3
20,52 mp

3

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 2.247; Suprafete: , 
arabil:2.247,32 mp

4

7,00 4,00 11,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. HARABOC, nr. 50 Rang: 
V, Zona: A, Suprafata Totala: 558; 
Suprafete: , liber:468,32 mp, ocupat:89
,43 mp

5
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36,00 19,00 55,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 45,00 23,00 68,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2010

6

370,00 73,00 443,00

T O T A L  Alte Taxe : 370,00 73,00 443,00

T O T A L  (LEI  RON) : 434,00 106,00 540,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZEINEDDINE  MARIANA 
Nr. de rol nominal unic:  1769778
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. VASILE PARVAN , nr. 

3 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. IF 298804 , C.I.F.**) 2760321461559 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: autoturism marca skoda 
octavia; CC: 1898; Masa: ; CP:0; Seria: 
M05103; Nr.:TMBBG41U242908019; 
Serie sasiu: TMBBG41U242908019; 
Data iesire:27.01.2022

1 Dec /19.05.2021;

200,00 12,00 212,00

T O T A L   : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 200,00 12,00 212,00

T O T A L  (LEI  RON) : 200,00 12,00 212,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
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încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 2 din 2 



Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ZENCENCO RALUCA MIHAELA;ABDULFATAI TAIYE TAOFIC-detin terenul; FATAI KEHINDE FEYI-detin
e constructiile 

Nr. de rol nominal unic:  127151
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul PRAHOVA , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna BOLDESTI-SCAENI , satul/sectorul BOLDESTI-SCAENI 

, str.  BUCOVULUI , nr.  16 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RT/416153 , C.I.F.**) 2911102297242 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 94 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:72,00 mp (
sup. utila:  51,43 mp), Suprafata Totala: 
72; An ct.:2009

1

49,00 3,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 94 Rang: IV, 
Zona: C, Cl. beton fara inst.:72,00 mp (
sup. utila:  51,43 mp), Suprafata Totala: 
72; An ct.:2009

2

49,00 3,00 52,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 94 Rang: IV, 
Zona: C, Anexe beton fara inst.:25,00 
mp (sup. utila:  17,86 mp), Suprafata 
Totala: 25; An anexa:2009

3

5,00 0,00 5,00

T O T A L  Cladiri : 103,00 6,00 109,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 2317/2/3, Parcela: 
863/1/58, Tarla: 177, Suprafata Totala: 
350; Suprafete: , liber:270,00 mp, 
ocupat:80,00 mp

4

16,00 1,00 17,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 52223, Parcela: 863/1

5
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/58 COTA PARTE INDIVIZA DE 20% DIN 
SUPRAFATA DE 245 MP, Tarla: 177, 
Suprafata Totala: 49; Suprafete: , liber:
49,00 mp

2,00 0,00 2,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. SF. STEFAN, nr. 96 Rang: IV, 
Zona: C, Nr.Cad: 55980, Parcela: 863/1
/58, Tarla: 177, Suprafata Totala: 429; 
Suprafete: , arabil:429,00 mp

6

1,00 0,00 1,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 19,00 1,00 20,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice fn / 31
.12.2008

7

111,00 5,00 116,00

T O T A L  Alte Taxe : 111,00 5,00 116,00

T O T A L  (LEI  RON) : 233,00 12,00 245,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZGLEAJA  D. ION 
Nr. de rol nominal unic:  11253
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LEBEDEI , nr. 3 , bl. - , 

sc.  - , et.  0 , ap.  0
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. , C.I.F.**) 1580801400472 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: C, Anexe lemn fara 
inst.:38,25 mp (sup. utila:  27,32 mp), 
Suprafata Totala: 38; An anexa:2006

1

30,00 21,00 51,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0, bl. -, sc. -, et. 0, ap. 0 
Rang: IV, Zona: C, Cl. lemn fara inst.:5
3,55 mp (sup. utila:  38,25 mp), 
Suprafata Totala: 54; An ct.:2006

2

111,00 77,00 188,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Data iesire:11.01.2012

3

19,00 40,00 59,00

T O T A L  Cladiri : 160,00 138,00 298,00

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Suprafata 
Totala: 136; Suprafete: , arabil:136,00 
mp

4

2,00 6,00 8,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. -, nr. 0 Rang: IV, Zona: C, 
Suprafata Totala: 458; Suprafete: , 
liber:366,20 mp, ocupat:91,80 mp

5

44,00 131,00 175,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ

6
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, str. -, nr. 0 Rang: , Zona: , Suprafata 
Totala: 0; Suprafete: ; Data iesire:11.01
.2012

40,00 85,00 125,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 86,00 222,00 308,00

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU ; CC: 1; Masa: 
1600; CP:; Seria: 07541217; Nr.:07541
217; Serie sasiu: 07541217

7

40,00 13,00 53,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:11.01.2012

8

16,00 36,00 52,00

T O T A L   : 56,00 49,00 105,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 56,00 49,00 105,00

RO58TREZ4212
1A335000XXXX

Taxa salubritate persoane fizice / 31.1
2.2011

9

59,00 104,00 163,00

T O T A L  Alte Taxe : 59,00 104,00 163,00

T O T A L  (LEI  RON) : 361,00 513,00 874,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZGLEAJA  GHE. ION 
Nr. de rol nominal unic:  11252
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. LEBEDEI , nr. 1 , bl. , 

sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO90TREZ4212
107020101XXX

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LEBEDEI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Anexe lemn fara inst.:21,00 mp (sup. 
utila:  15,00 mp), Suprafata Totala: 21; 
An anexa:1999

1

12,00 4,00 16,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LEBEDEI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Cl. beton fara inst.:92,00 mp (sup. utila:  
65,71 mp), Suprafata Totala: 92; An 
ct.:1999

2

348,00 120,00 468,00

Impozit/Taxa pe Cladiri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. LEBEDEI, nr. 1 Rang: IV, Zona: C, 
Locuinta subsol/mansarda:92,00 mp (s
up. utila:  65,71 mp), Suprafata Totala: 
92; An anexa:2000

3

225,00 39,00 264,00

T O T A L  Cladiri : 585,00 163,00 748,00

T O T A L  (LEI  RON) : 585,00 163,00 748,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZGURA CAMELIA:ZGURA ANDREI CNP 5060615420029
Nr. de rol nominal unic:  1848919
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 2 , satul/sectorul 2 , str. VASILE LASCAR , 

nr.  124 , bl.   , sc.   , et.  1 , ap.  5
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RX/836387 , C.I.F.**) 2640831400601 , tel./fax , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. VALEA ROSIE, nr. 15 
Rang: V, Zona: A, Nr.Cad: 1058:CART
E FUNCIARA 55982, Parcela: 197/20, 
Tarla: 28, Suprafata Totala: 2.868; 
Suprafete: , arabil:2.868,21 mp

1

9,00 1,00 10,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 9,00 1,00 10,00

T O T A L  (LEI  RON) : 9,00 1,00 10,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
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****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZICHISANU GHEORGHITA- defuncta;  ZICHISANU  MARIAN : ZICHISANU ANDREI-CATALIN 
Nr. de rol nominal unic:  14645
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul BUCUREŞTI , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna SECTOR 3 , satul/sectorul 3 , str. 19 NOIEMBRIE , nr

.  65 , bl.   , sc.   , et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria nr. RR/507821 , C.I.F.**) 1680917293150 , tel./fax - , e-mail 

................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO34TREZ4212
107020203XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIŞ, loc. PERIŞ
, str. - Rang: IV, Zona: C, Nr.Cad: CF 
5121, Parcela: 954/27, Tarla: 205, 
Suprafata Totala: 2.700; Suprafete: , 
arabil:2.700,00 mp

1

13,00 1,00 14,00

T O T A L  Terenuri Extravilan : 13,00 1,00 14,00

T O T A L  (LEI  RON) : 13,00 1,00 14,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

Data Listarii: 10.02.2022 - 15:12 pag. 1 din 2 



fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZLOTAR SILVIU MIHAI 
Nr. de rol nominal unic:  12168
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIŞ , satul/sectorul PERIŞ , str. - , nr. , bl. , sc. , et. 

, ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO12TREZ4212
116020201XXX

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: MOTOCICLU BAOTIAN ; CC
49; Masa: 1600; CP:; Seria: 07595165; 
Nr.:L82TCAP9081004078; Serie sasiu: 
L82TCAP9081004078

1

111,00 96,00 207,00

Impozit pe Mijloace de Transport; 
Denumire: ; CC: 0; Masa: 1600; CP:; 
Data iesire:19.03.2014

2

17,00 30,00 47,00

T O T A L   : 128,00 126,00 254,00

T O T A L  Mijloace de Transport : 128,00 126,00 254,00

T O T A L  (LEI  RON) : 128,00 126,00 254,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 

Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 23 
Model 2016 ITL 038

ROMANIA
 COMUNA   PERIŞ 
JUDETUL  ILFOV 

Cod SIRUTA:  104555 
Codul de identificare fiscala:  4611554 
Adresa/tel/fax/e-mail:  STR. PRINCIPALA, NR. 211, COMUNA PERIS, JUDETUL ILFOV ;  0212670210 ;  
021.267.02.45 ;  secretariat29@yahoo.com 

Nr.  / 

DOSAR DE EXECUTARE NR.   /  

TITLU EXECUTORIU NR.  / Data  

Numele şi prenumele/denumirea debitorului:  ZOMONITA  IOAN ROBERT 
Nr. de rol nominal unic:  14211
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA , judeţul ILFOV , codul poştal , municipiul/oraşul/comuna PERIS , satul/sectorul BALTENI , str. - , nr. 0 , bl. , sc. , 

et.   , ap.    
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria    nr.   , C.I.F.**)   , tel./fax   , e-mail ................................
În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât a expirat 

scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris 
care constituie titlu executoriu.

Cuantumul 

sumei 

datorate**** 

(lei)

Suma  - lei -

DebitNr. Accesorii

calculate

pana la

data de

31.12.2021

Natura obligaţiei de plată** Titlul de creanță sau înscrisul 

care constituie titlu 

executoriu***

Cont IBAN

RO37TREZ4212
107020201XXX

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 102; Suprafete: , 
arabil:102,19 mp

1

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 50; Suprafete: , 
arabil:50,25 mp

2

1,00 0,00 1,00

Impozit/Taxa pe Terenuri; Adresa:jud. 
ILFOV, mun/ors/com. PERIS, loc. 
BALTENI, str. - Rang: V, Zona: A, 
Suprafata Totala: 907; Suprafete: , 
arabil:906,58 mp

3

3,00 0,00 3,00

T O T A L  Terenuri Intravilan : 5,00 0,00 5,00

T O T A L  (LEI  RON) : 5,00 0,00 5,00

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se calculează în continuare, în 
cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate, până la data plății, inclusiv.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații: 
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

Întocmit, 
, Infoprim

 PRIMAR, ,
 ALBU ANGHEL 
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Persoană de contact: Infoprim
                                   (Numele și prenumele)
Telefon  0212670210 
e-mail:  secretariat29@yahoo.com 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter 
personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

*) Se va completa: codul de identificare fiscală  (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
**) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz.
***) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau 
încheiate în formă autentică  (conform art. 1796–1798 din Codul civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
****) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art.183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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